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r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku administracja studia stacjonarne i  niestacjonarne II stopnia dla cyklu 
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W programie studiów na kierunku administracja studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, 

obowiązującym od roku akademickiego 2023/2024 proponuje się następujące zmiany:  

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 

KIERUNEK ADMINISTRACJA 

 

Przy projektowanych zmianach w programie studiów uwzględniono postanowienia uchwały nr 5/2022 Senatu 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  27 stycznia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia i 

doskonalenia programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia. 

Mając na uwadze powyższe wytyczne proponuje się wprowadzić w programie studiów na kierunku administracja 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia obowiązującym od roku akademickiego 2023/2024 następujące 

zmiany: 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów administracja do dwóch dyscyplin naukowych, gdzie dyscypliną wiodącą jest 
dyscyplina nauki prawne, w ramach której jest uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. Ustalony dla każdej z 
dyscyplin, do której przyporządkowany zostaje kierunek studiów procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie 
punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów pierwszego stopnia wynosi: 

1. dla dyscypliny nauki prawne - 92 %, 
2. dyscypliny nauki o polityce i administracji - 8 %. 

 
Zmiany w celu doskonalenia programu studiów: 

1. aktualizację rozdziału III programu studiów (Charakterystyka programu studiów) w zakresie informacji o udziale 
studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziale w tej działalności, 

2. aktualizację wykazu przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne, 

3. zamieszczenie w programie studiów informacji o przedmiotach uzupełniających dla kandydatów legitymujących się 
dyplomem ukończenia studiów na kierunkach innych niż administracja, 

4. odstąpienie od częściowego prowadzenia zajęć z przedmiotu seminarium dyplomowe z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, 

5. zmiany w sylabusach w zakresie wprowadzenia metod kształcenia służących pogłębianiu umiejętności praktycznych 
studentów, 

6. zmiany w sylabusach w zakresie uzupełnienia metod weryfikacji efektów uczenia się o metodę określaną przez 
koordynatora przedmiotu w części dotyczącej form i warunków zaliczenia (projekt, prezentacja), 

7. zmiany w sylabusach w zakresie form i warunków zaliczenia, polegające na odstąpieniu od ustalenia dodatkowych 
form i warunków zaliczenia obowiązujących w okresie pandemii COVID-19. 

 

Zmiany w sylabusach w zakresie metod i form zaliczenia (nauczanie zdalne) / pozostałe zmiany 

l.p. Przedmiot 
Punkty 
ECTS 

Forma zajęć 
/forma 
zaliczenia 

Zmiany w sylabusach w zakresie metod  
i form zaliczenia (nauczanie zdalne) 
/pozostałe zmiany 

1 BHP 
(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

0 wykład/Z dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej zmiana z 
dotychczasowych 4 godz. wykładu i 1 godz. ćwiczeń 
na 5 godz. wykładu prowadzonego w e-learningu 

2 Zarządzanie projektami w 
administracji publicznej  
(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2 wykład/ZO zmiana zakresie określenia przedmiotowych efektów 
uczenia się 
 

3 Międzynarodowe prawo 
środowiska 

4 konwersatorium/
ZO 

zmiana w zakresie określenia przedmiotowych 
efektów uczenia się 
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(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

 

4 Język angielski 
(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2 lektorat/ZO zmiana warunków zaliczenia dla formy stacjonarnej i 
niestacjonarnej:  zasady wystawiania oceny końcowej 
są następujące:  
Ocena dostateczna - od 60%; 
Ocena dostateczna plus - od 70%; 
Ocena dobra - od 80%; 
Ocena dobra plus - od 90%; 
Ocena bardzo dobry - 100% 

5 Język francuski 
(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2 lektorat/ZO zmiana warunków zaliczenia dla formy stacjonarnej i 
niestacjonarnej:  zasady wystawiania oceny końcowej 
są następujące:  
Ocena dostateczna - od 60%; 
Ocena dostateczna plus - od 70%; 
Ocena dobra - od 80%; 
Ocena dobra plus - od 90%; 
Ocena bardzo dobry - 100% 

6 Język hiszpański 
(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2 lektorat/ZO zmiana warunków zaliczenia dla formy stacjonarnej i 
niestacjonarnej:  zasady wystawiania oceny końcowej 
są następujące:  
Ocena dostateczna - od 60%; 
Ocena dostateczna plus - od 70%; 
Ocena dobra - od 80%; 
Ocena dobra plus - od 90%; 
Ocena bardzo dobry - 100% 

7 Język rosyjski 
(studia stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2 lektorat/ZO zmiana warunków zaliczenia dla formy stacjonarnej i 
niestacjonarnej:  zasady wystawiania oceny końcowej 
są następujące:  
Ocena dostateczna - od 60%; 
Ocena dostateczna plus - od 70%; 
Ocena dobra - od 80%; 
Ocena dobra plus - od 90%; 

Ocena bardzo dobry - 100% 

 
 

Uzasadnienie 
Wprowadzenie zmian w programie studiów na kierunku studiów administracja  studia stacjonarne i niestacjonarne 

II stopnia obowiązującym od roku akademickiego 2023/2024, wynika z potrzeby dostosowania aktualnego 

programu studiów do obowiązujących wytycznych. Zmiana w zakresie szkolenia BHP została wskazana jako 

obowiązkowa do uwzględnienia we wszystkich programach studiów. 


