
 
 
Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalność: gospodarka samorządowa 
Profil: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia II stopnia, stacjonarne  
 
 Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia specjalność gospodarka samorządowa posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z 
zakresu ekonomii oraz z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania 
zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i 
makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.  
 W szczególności jest przygotowany do opracowywania projektów oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z różnymi aspektami 
gospodarowania na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku pracy, w 
tym w jednostkach samorządu terytorialnego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Cechuje się etyczną i społeczną 
odpowiedzialnością zawodową. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie). 
 
Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia absolwent specjalność gospodarka samorządowa powinien posiadać w szczególności 
następującą wiedzę i umiejętności: 
 znajomość struktury i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 
 znajomość gospodarki finansowej i podstaw rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, 
 znajomość zasad planowania strategicznego oraz budowania programów rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, 
 znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym e-administracji, na poziomie lokalnym i regionalnym 
 umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analiz funkcjonowania podmiotów i instytucji związanych z gospodarką na poziomie 

lokalnym i regionalnym, 
 umiejętność posługiwania się przepisami prawa w wybranych obszarach (np. rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań, 



 umiejętność tworzenia i oceniania planów marketingowych dot. jednostek samorządu terytorialnego, 
 umiejętność aktualizowania i pogłębiania posiadanej wiedzy, 
 umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+. 
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Blok modułów (przedmiotów specjalnościowych) - BS 

1 Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu 
terytorialnego 5 30 15 15       15 15       E 5               

2 Finanse samorządowe 5 30 15 15       15 15       E 5               
3 Usługi komunalne 2 15 15         15         Z 2               
4 Marketing terytorialny 2 15 15         15         Z 2               
5 Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 3 30 15 15                     15 15       Z 3 
6 Polityka rozwoju lokalnego 2 15 15                       15         E 2 
7 E-administracja 2 15 15                       15         Z 2 
8 Zarządzanie publiczne 3 30 15 15                     15 15       E 3 

Razem A 24 180 120 60       60 30         14 60 30         10 
Razem godziny w semestrze 90 90 
Punkty ECTS w semestrze 14 10 

Razem  24             24 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego – dr Mirosław Łoboda, mgr Piotr Kowalczyk 
 

Przedmiot wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące ustroju samorządu terytorialnego w III RP a szczególności: definicja i pojęcie samorządu 
terytorialnego; organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; zakres 
obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta oraz rad i przewodniczących rad poszczególnych szczebli samorządów; rola jednostek samorządu gminnego w 
społecznościach lokalnych, zadania własne i zlecone gminy oraz ich zakres; proces tworzenia prawa lokalnego i jego zakres, gminna gospodarka finansowa;  
zarządzanie mieniem komunalnym; rola i zakres działania związków i porozumień międzygminnych oraz stowarzyszeń gmin i korzyści z nich płynących; 
formy demokracji bezpośredniej na przykładzie referendów oraz znaczenie konsultacji społecznych; nadzór nad działalnością gmin, rola Prezesa Rady 
Ministrów, wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;  realizacja usług komunalnych poprzez wyspecjalizowane samorządowe podmioty 
gospodarcze; sprawowanie nadzoru właścicielskiego; znaczenie oraz zasady wyborów do organów stanowiących i wykonawczych gmin, powiatów i 
sejmików województwa. 
 

Zarządzanie publiczne – prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, dr Urszula Skurzyńska-Sikora, mgr Piotr Kowalczyk 
 

Pojęcie i istota zarządzania publicznego, zarządzanie publiczne a administracja publiczna, zakres i modele zarządzania publicznego; organizacje publiczne i 
ich cechy; zarządzanie w organizacji publicznej – planowanie, podejmowanie decyzji, zarządzanie strategiczne, motywowanie, kontrolowanie; 
wprowadzanie zmian w organizacjach publicznych; menedżer służb publicznych – rodzaje menedżerów służb publicznych, role i umiejętności menedżera 
służb publicznych, menedżer publiczny jako agent zmiany organizacji, kształcenie i doskonalenie menedżerów służb publicznych; wykorzystanie 
nowoczesnych metod zarządzania w zarządzaniu publicznym.  

 


