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null
Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Michał Gałędek
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
dst - 51-60%
dst + - 61-70%
db - 71-80%
db + - 81-90%
bdb - 91-100%

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
1. Przedstawienie ewolucji myśli dotyczącej ustroju administracji i prawa administracyjnego.
2. Ukazanie współzależności między myślą administracyjną, a funkcjonowaniem administracji w praktyce.

Treści programowe
1. Policystyka na tle idei absolutystycznych, oświeceniowych, kameralistycznych i merkantylistycznych.
2. Administracja a liberalizm polityczny i demokratyzm.
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3. Administracja a liberalizm gospodarczy, neoliberalizm i interwencjonizm.
4. Myśl administracyjna a rozwój nauki administracji.
5. Myśl administracyjna a rozwój nauki prawa administracyjnego.
6. Myśl samorządowa.
7. Współczesne kierunki rozwoju myśli administracyjnej.

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. T. Maciejewski, Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008
2. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
H. Izdebski, Historia administracji
Literatura uzupełniająca:
1. J. Malec, Polska myśl administracyjna w XVIII w., Kraków 2008
2. A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 2006
3. H. Izdebski, Historia doktryn politycznych i prawnych

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student zna podstawowe nurty myśli administracyjnej polskiej i europejskiej.

Umiejętności
1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować infromacje
dotyczące myśli administracyjnej.
2. Student posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i
analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych oraz
opracowanie i prezentację wyników.
3. Student potrafi ocenić wpływ poszczególnych nurtów myśli administracyjnej na
kształt i charakter administracji.

Kompetencje społeczne (postawy)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
2. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kultury
prawnej kraju i Europy.
3. Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie
zadań

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/849/michal_galedek
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