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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu:  

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Kod przedmiotu: 28 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz 

Prowadzący zajęcia Dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z istotą samorządu terytorialnego, najbliższego 

mieszkańcom gmin i regionów, stanowiącego podstawę państwa 

demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego. 

Wymagania wstępne  

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
Opisuje strukturę i mechanizmy funkcjonowania władzy samorządowej na 

poziomie lokalnym i regionalnym. 

K1P_W04, 

K1P_W07 

02 Definiuje najważniejsze pojęcia związane z samorządem terytorialnym. K1P_W04 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Rozpoznaje zadania jednostek samorządu terytorialnego na poszczególnych 

szczeblach. 
K1P_U07 

04 Porównuje rolę samorządu terytorialnego na różnych poziomach funkcjonowania. K1P_U07 

Kompetencje społeczne  

05 Dyskutuje na tematy związane z samorządem terytorialnym. K1P_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Historia samorządu terytorialnego w Polsce; Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych; Podstawy 

prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Podstawowe cechy modelu samorządu terytorialnego w 

Polsce; Zadania samorządu terytorialnego; Samorząd terytorialny w strukturze podziału administracyjnego 

państwa; Organy samorządu terytorialnego; Zasady wyborów do samorządu terytorialnego; Aparat jednostek 

samorządu terytorialnego; Pracownicy samorządowi; Mienie jednostek samorządu terytorialnego; Finanse 

jednostek samorządu terytorialnego; Problemy samorządu terytorialnego dużych miast; Stanowienie prawa 

miejscowego; Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; Międzynarodowa współpraca 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Ćwiczenia 

Praca z aktami prawnymi obejmującymi następujące problemy: Podstawy prawne funkcjonowania samorządu 

terytorialnego; Zadania samorządu terytorialnego; Organy samorządu terytorialnego; Zasady wyborów do 

samorządu terytorialnego; Problemy samorządu terytorialnego dużych miast; Stanowienie prawa miejscowego; 

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; Międzynarodowa współpraca jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Laboratorium 

 



Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno - finansowy, Warszawa 

2008. 

2. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, 

Warszawa 2008. 

3. Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006. 

4. Tucholska A., Powiat między zbiorowością a wspólnotą, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca  1. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, pod red. 

A. Zalewskiego, Warszawa 2007. 

2. Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, pod red. J. Marszałek-

Kawy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007. 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 

16 poz. 95. (ze zmianami). 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 

91 poz. 578. (ze zmianami). 

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 

nr 91 poz. 576. (ze zmianami). 

6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. 2000 nr 

88 poz. 985. (ze zmianami).  

7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 nr 21 poz. 

112, Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112. (ze zmianami). 
Metody kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia: 

dyskusja z tekstem źródłowym. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Wykład – zaliczenie pisemne  O1, 02, 03, 04 

Ćwiczenia – zaliczenie pisemne O1, 02, 03, 04 

Ćwiczenia – aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, wyrażanie własnych opinii. 05 

Formy i warunki zaliczenia Wykład – waga 0,5: zaliczenie pisemne, pytania otwarte i testowe. Ćwiczenia- 

waga 0,5: zaliczenie pisemne, pytania otwarte i testowe; aktywność na 

zajęciach, udział w dyskusji, wyrażanie własnych opinii. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 15 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 10 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 76 40 



Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

2 (Nauki prawne), 1 (Nauki o polityce i 

administracji) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,6 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


