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I – INFORMACJE OGÓLNE
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Informacje do nagłówka

1

Wydział

zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 111/2017/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie planu
studiów i programu Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i
Samorządowego
Wydział Prawa i Administracji
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji
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Nazwa studiów podyplomowych

Prawo Administracyjne i Samorządowe
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Wskazanie obszaru kształcenia, w zakresie
którego prowadzone są studia podyplomowe

Obszar/y: obszar nauk społecznych
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Typ studiów

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
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Język, w którym prowadzone są studia
podyplomowe

Język polski

7

Adresaci studiów

Studia Podyplomowe Prawa Administracyjnego i Samorządowego są
kierowane do pracowników i kandydatów do pracy w administracji
publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Adresatem są także
osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego:
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, marszałkowie
województw, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem
lokalni działacze społeczni, a także pracownicy organizacji pozarządowych
i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i
kandydatów na radnych.
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Koncepcja i cele kształcenia oraz opis
zdobywanych kwalifikacji

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu
funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program
kształcenia obejmuje 15 przedmiotów (łącznie 217 godzin zajęć). Słuchacz
pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa
stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji
prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania
administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a
występujących w praktycznej działalności administracji publicznej –
państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia
szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne
prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania
administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa
demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego,
zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów
strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej
samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa
gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna
każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych
jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach
współpracujących z samorządem terytorialnym.
Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy i umiejętności.
Słuchacz studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo
aktualizując wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej
będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności
związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie
wiedzy i umiejętności studia te są komplementarne.
W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli: Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, Radca Generalny w Wydziale Zdrowia
Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz
Międzyzdrojów oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego i Urzędu Miejskiego w Szczecinie, a także
uczestnicy wcześniejszych edycji Studiów Podyplomowych Prawa
Administracyjnego i Samorządowego (w tym m. in. członek Polskiej Komisji
Akredytacyjnej).
Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Prawa
Administracyjnego i Samorządowego jest zgodna z potrzebami otoczenia
społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy.
Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji
jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na lata
2012-2020 (zaktualizowaną) oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (przyjętą uchwałą nr
41/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii
rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego).
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Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji nadawany
po ukończeniu studiów podyplomowych
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Nazwa instytucji współpracujących
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Wymagania wstępne

Urząd Miasta Szczecin, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie
Wielkopolskim; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (opiniowanie
programu, prowadzenie zajęć dydaktycznych).
Ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.
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