
Nazwa Wydziału  Wydział Prawa i Administracji UJ 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł  Katedra Historii Administracji i Myśli 
Administracyjnej 

Nazwa modułu kształcenia  Historia Nowożytnej Administracji 

Kod modułu   

Język kształcenia  Polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia  1. Znajomość i poprawna interpretacja 
historycznych zasad organizacji oraz 
działania administracji w Polsce i 
innych krajach:  K_W01 (2), K_W04 
(3), K_W09 (2), K_W10 (3), K-W12 
(3), K-U01(2) 

2. Znajomość i poprawne  posługiwanie 
się terminologią z zakresu historii 
administracji oraz w podstawowym 
(propedeutycznym) zakresie nauk o 
administracji:K_W02 (2), K_U04  

3. Znajomość podstawowych zasad 
ewolucji oraz ochrony praw 
jednostki wobec administracji oraz 
zasad ewolucji instytucji kontroli 
administracji K_W06 (2) 

4. Znajomość podstawowych modeli 
organizacji samorządu oraz ich 
ewolucji:  K_W02 (2), K_W04 (3), 
K_W06 (2), K_W09 (2) 

5. Umiejętność przedstawienia 
zdobytych wiadomości w formie 
ustnej (wystąpienia podczas 
ćwiczeń) oraz pisemnej (referaty na 
ćwiczeniach): K_U02 (2), K_U06 (2), 
K_U11 (3); K_K01 (2), K_K05 (2) 

6. Znajomość i poprawna interpretacja 
tekstów źródłowych, analizowanych 
podczas wykładu i ćwiczeń K_U04 
(2), K_K06 (2) 

Typ modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny)  

Obowiązkowy /administracja I stopnia 

Rok studiów  I rok studia I stopnia 

Semestr  Pierwszy/zimowy 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących 
moduł  

Prof. dr hab. Dorota Malec 
Dr Michał Nowakowski 

Imię i nazwisko osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących bądź 
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie 
jest to osoba prowadząca dany moduł  

Egzaminator: prof. dr hab. Dorota Malec, dr 
Michał Nowakowski 
Ćwiczenia: dr Michał Nowakowski, dr Marek 
Stus 

Sposób realizacji  Wykład 45 godzin, ćwiczenia 30 godzin 



(grupy uruchamiane dla zainteresowanych 
studentów, zaliczenie ćwiczeń nie jest 
warunkiem przystąpienia do egzaminu). 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych 
wymagających bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i studentów, gdy 
w danym module przewidziane są takie 
zajęcia  

Wykład 45 godzin, ćwiczenia 30 godzin,  
Egzamin: 3 godziny  
Konsultacje wykładowcy (dyżur): 15 godzin 
Konsultacje osób prowadzących zajęcia 
(dyżur): 20 godzin 
Łącznie 113 tzw. godzin kontaktowych. 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi  9 pkt ECTS 

Bilans punktów ECTS  9 pkt ECTS x 25 godzin = 225 godzin, w tym: 
113 godzin kontaktowych, 
112 godzin niekontaktowych (praca własna 
studenta). 

Stosowane metody dydaktyczne  Metody tradycyjne (wykład), formy 
kontaktu interaktywnego (ćwiczenia), 
prezentacja komputerowa (wykład, 
ćwiczenia). 

Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia uzyskanych przez 
studentów  

Egzamin pisemny w formie testu 
jednokrotnego wyboru (45 pytań). Czas 
trwania egzaminu 60 minut. Zapisy na 
egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. 
Możliwość przystąpienia do egzaminu 
przedterminowego organizowanego na 
ostatnim wykładzie (warunek wstępny – 
zaliczenie ćwiczeń). 
 Zapisy na egzaminy rozpoczynają się min. 2 
tygodnie  przed wyznaczonymi terminami. 
Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i 
kompetencji podczas ćwiczeń: kolokwia, 
referaty, analiza tekstów źródłowych. 
Kolokwia mogą być przeprowadzane w 
formie interaktywnej.  

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym 
zasady dopuszczenia do egzaminu,  

Egzamin, brak warunków wstępnych. 

Zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia 
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres 
danego modułu  

Aktywna obecność na ćwiczeniach (analiza 
tekstów źródłowych, wystąpienia ustne i 
pisemne, kolokwia pisemne (kolokwia mogą  
być przeprowadzane w formie 
interaktywnej), realizacja progowych 
wymagań prowadzących ćwiczenia. 

Treści modułu kształcenia  Celem wykładu z historii administracji jest 
ukazanie genezy oraz ewolucji form 
zarządzania państwem, od epoki 
absolutyzmu do współczesności, co pozwoli 
studentom lepiej zrozumieć funkcjonujące 



obecnie instytucje administracji publicznej.  
Wykład poświęcony jest dziejom 
administracji i myśli administracyjnej, z 
położeniem szczególnego akcentu na 
zagadnienia praktyki działań administracji 
na przestrzeni XIX i XX w. Łączy tym samym 
rozważania o zasadach i teoretycznych 
problemach administracji w różnych 
epokach, z ukazaniem konkretnych 
rozwiązań praktycznych, funkcjonujących w 
poszczególnych państwach. Prezentuje 
historyczną ewolucję form zarządzania 
państwem.  
Wykład obejmuje zagadnienia od epoki 
nowożytnej, ukazując bezpośrednią genezę 
współczesnej administracji. Dużo uwagi 
poświęca się istotnym dla przedmiotu 
zagadnieniom nauki administracji.  
W szczególności wykład traktuje o takich 
zagadnieniach jak: historia ustroju 
administracyjnego w Europie i w Polsce, 
cechy charakterystyczne i zasady 
funkcjonowania administracji oraz 
podstawowe koncepcje jej kształtowania, 
formowanie się i kształcenie kadry 
urzędniczej, jak również historyczne modele 
sądownictwa administracyjnego, geneza i 
rozwój samorządu terytorialnego. 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia 
danego modułu  

1. Materiał podawany na wykładzie oraz 
ćwiczeniach. 

2. Podręcznik:  J. Malec, D. Malec, Historia 
administracji i myśli administracyjnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, wydanie II uzupełnione, 
Kraków 2003. 

3. Materiały pomocnicze: Historia 
administracji. Wybór źródeł, pod red. 
Jerzego Malca, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2006. 

4. Literatura uzupełniająca: W. Witkowski, 
Historia administracji w Polsce 1764-
1989, Warszawa 2007. 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, 
w przypadku, gdy program kształcenia 
przewiduje praktyki  

Nie dotyczy 

 


