
Sylabus- seminarium I rok Administracja II Stopnia – studia niestacjonarne 

Nazwa Wydziału  Wydział Prawa i Administracji UJ 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł  Katedra Historii Administracji i Myśli 
Administracyjnej 

Nazwa modułu kształcenia  Seminarium - Historia nowożytnej 
administracji 

Kod modułu   

Język kształcenia  Polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu historii 
nowożytnej administracji K_W12, 
K_W10, K_W01, K_W02 

2. Znajomośd i poprawne  posługiwanie 
się terminologią z zakresu historii 
administracji oraz w zakresie nauk o 
administracji i prawa K_W01 

3. Analiza wybranych instytucji 
ustrojowych i administracyjnych 
oraz form ich ewolucji z 
wykorzystaniem materiałów 
źródłowych oraz pogłębionej 
literatury przedmiotu K_W02, 
K_W05, K_U10 

4. Umiejętnośd przedstawienia 
zdobytych wiadomości w formie 
ustnej (referat na wybrany temat) 
oraz pisemnej (referat z 
wykorzystaniem poprawnych zasad 
metodologicznych i aparatury 
naukowej) K_U01, K_U02 

5. Znajomośd i poprawna interpretacja 
tekstów źródłowych, analizowanych 
podczas zajęd K_U02, K_U03 

6. Znajomośd i zrozumienie oraz 
poprawne wykorzystanie zasad 
metodologii pracy naukowej- zasad 
pisania pracy magisterskiej  K_U09, 
K_K07 

7. Znajomośd oraz umiejętnośd 
korzystania z baz danych, 
bibliografii, bibliotek w tym 
cyfrowych,  publikatorów aktów 
prawnych oraz innych narzędzi 
zdobywania wiedzy niezbędnej do 
pisania pracy magisterskiej K_W07, 
K_W15, K_U12, K_K01 

Typ modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny)  

Obowiązkowy /administracja II stopnia 

Rok studiów  I rok studia II stopnia 

Semestr  Przedmiot całoroczny 



Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących 
moduł  

Dr Paweł Cichoo  
 

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

 

Sposób realizacji  Zajęcia seminaryjne- 42 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak 

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

Seminarium: 42 godzin  
 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi  4 pkt ECTS 

Bilans punktów ECTS  4 x 25 godzin = 100 godzin 
42 godzin seminarium (kontaktowych) +  
58 godzin niekontaktowych = 100 godzin 

Stosowane metody dydaktyczne  Metody tradycyjne, formy kontaktu 
interaktywnego (dyskusje), wystąpienia 
(referaty) studentów- uczestników 
seminarium 

Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia uzyskanych przez 
studentów  

-Dyskusja na zadawane przez prowadzącego 
do opracowania tematy 
-Referat/wystąpienie ustne na wybrany 
przez studenta po konsultacji z 
prowadzącym seminarium temat 
-Kontrola opracowania pisemnego na 
podstawie ustnego referatu z 
wykorzystaniem poprawnych zasad 
metodologicznych oraz właściwej dla 
tematu bazy bibliograficznej 
- Dyskusja na tematy zgłaszane przez 
studentów 

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

Przygotowanie w toku seminarium: 
- wystąpienia ustnego na wybrany temat (I 
semestr) 
- opracowanie wystąpienia w poprawnej 
metodologicznie formie pisemnej (I 
semestr) 
- wybór tematu pracy magisterskiej (II 
semestr) 
-opracowanie planu pracy magisterskiej (II 
semestr) 
- zebranie podstawowej literatury i źródeł 
do pracy magisterskiej (II semestr) 
 

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

Jak wyżej 



Treści modułu kształcenia  Seminarium z zakresu historii administracji 
ukierunkowane jest na pogłębienie wiedzy z 
zakresu historii administracji w Polsce i 
Europie. W toku zajęd studenci analizują 
wybrane źródła prawa administracyjnego, 
uzupełniają wiedzę na temat dziejów 
paostwa i administracji publicznej, jej 
instytucji, organów, kontroli i innych 
zagadnieo,  zapoznają się ze specjalistyczną 
literaturą przedmiotu oraz poznają zasady 
poprawnego metodologicznie 
opracowywania zagadnieo naukowych na 
potrzeby przyszłej pracy magisterskiej, 
przygotowują na potrzeby dyskusji podczas 
zajęd określone przez prowadzącego 
(zadane) tematy. 
Po wstępnym, niezbędnym pogłębieniu 
zasobu wiedzy historyczno prawnej 
dokonują samodzielnie (w konsultacji z 
prowadzącym) wyboru tematu wystąpienia 
ustnego (referat), który powinien byd 
następnie  przedłożony w formie pisemnej.  
Podczas zajęd w II semestrze dokonują w 
porozumieniu z prowadzącym wyboru 
tematu pracy magisterskiej i 
przeprowadzają na jej potrzeby kwerendę 
bibliograficzną w podstawowym zakresie, 
niezbędnym dla opracowania planu pracy.  
 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia 
danego modułu  

I. Literatura podstawowa w zakresie 
przedmiotu 
1. J. Malec, D. Malec, Historia 

administracji i myśli 
administracyjnej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellooskiego, 
wydanie II uzupełnione, Kraków 
2003  

2. Historia administracji. Wybór źródeł, 
pod red. Jerzego Malca, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellooskiego, Kraków 2006  

3. W. Witkowski, Historia administracji 
w Polsce 1764-1989, Warszawa 
2007 

II. Literatura specjalistyczna, w 
indywidualnym doborze zależnym od 
analizowanych zagadnieo, podawana 
(zadawana) podczas seminarium przez 
prowadzącego  

III. Literatura specjalistyczna w zakresie 



historii ustroju i administracji w 
indywidualnym doborze zależnym od 
wybranego tematu wystąpienia, a 
następnie pracy magisterskiej, w 
podstawowym zakresie wskazywana 
przez prowadzącego seminarium, w 
pozostałym zbierana przez 
prowadzącego podczas kwerendy 

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

Nie dotyczy 

 


