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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Systemy zarządzania w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

Nazwa w języku angielskim:   Management systems in local government units 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  4 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Tomasz Kacprzak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Tomasz Kacprzak 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Przyswojenie wiedzy o organach 
zarządzających jednostkami samorządu 
terytorialnego i sposobach ich kontrolowania 

2. Wyjaśnienie obszarów zarządzania w 
jednostkach samorządu terytorialnego 

3. Nabycie umiejętności w zakresie oceny jakości 
zarządzania w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

WO1 

Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną oraz zna 
podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

K_W02 

WO2 
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w ocenie efektów 
zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego 

K_W04 

   

 UMIEJĘTNOŚCI  

UO1 

Potrafi dokonać analizy ekonomicznej, posługując się miernikami społeczno 
– ekonomicznymi, dotyczącej oceny systemów zarządzania w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

K_U03 

UO2 

Posiada znajomość wad i zalet działań oraz decyzji podejmowanych w 
ramach zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w odniesieniu do 
efektów gospodarczych i zaspokajania potrzeb społecznych 

K_U09 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

KO1 

Rozumie konieczność systematycznego uzupełniania wiedzy z zakresu 
prawa o samorządzie terytorialnym oraz nowych koncepcji zarządzania i 
bieżącej sytuacji w jednostkach samorządu terytorialnego 

K_K01 

KO2 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w odniesieniu do 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, rozumie potrzebę 

K_K03 



kreatywności w tym zakresie 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu samorządu 
terytorialnego 

Treści modułu kształcenia: 

1. Istota i historia samorządności; 

2. Decentralizacja i zasada subsydiarności; 

3. Samorządowe organy stanowiąco – kontrolne; 

4. Samorządowe organy wykonawcze; 

5. Kontrola społeczna władz samorządowych; 

6. Referenda i konsultacje społeczne; 

7. Organizacja i funkcjonowanie urzędu; 

8. Zintegrowana wspólnota lokalna; 

9. Technologie informacyjno – komunikacyjne w zarządzaniu jednostkami samorządu 

terytorialnego; 

10. Zarządzanie kadrami w jednostkach samorządu terytorialnego; 

11. Zarządzanie projektami  w jednostkach samorządu terytorialnego; 

12. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego; 

13. Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego; 

14. Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego; 

15. System zarządzania jakością  w jednostkach samorządu terytorialnego; 

16. Nowoczesne metody zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; 

17. Centra usług wspólnych jako przedmiot zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; 

18. Racjonalizacja kosztów działania w jednostkach samorządu terytorialnego; 

19. Innowacje w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego; 

20. Etyka i zapobieganie zjawiskom korupcji; 

21. Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Nowacka E.J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, 
LexisNexis, Warszawa 2010  

2. Celarek K., Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu 
terytorialnego, wyd. C.H Beck, Warszawa 2015 

3. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze 
praktyki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 2004 

Literatura dodatkowa: 

1. B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska, Problemy zarządzania w 
jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne zaliczenie przedmiotu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek zaliczenia przedmiotu: uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (minimum 51%) 

Przedział punktacji (%)/ocena: 

0-50 / 2,0 

51-60 / 3,0 

61-70 / 3,5 

71-80 / 4,0 

81-90 / 4,5 

91-100 / 5,0 

Bilans punktów ECTS*: 2 

Obciążenie studenta (godz.) 
Aktywność 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   
Udział  w wykładach 30 - 

Udział w ćwiczeniach - - 

Udział w konsultacjach 10 - 

2.  Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta, w tym: 

  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń - - 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 10 - 

Opracowanie prezentacji - - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 - 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


