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KARTA OPISU KIERUNKU 

Nazwa kierunku: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 

Stopień kształcenia: DRUGIEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: MAGISTERIUM 

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

 dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości (63%) 

 dyscypliny dodatkowe: ekonomia i finanse (22%), nauki o polityce i administracji (15%) 

Związek studiów ze strategią uczelni 
 
Kierunek Zarządzanie Publiczne wpisuje się w wizję i misję Uczelni we wszystkich jej wymiarach: 
1/ unaukowienie – poza przedmiotami kierunkowymi, w programie kształcenia znajdują się zajęcia  
z przedmiotów unikalnych dla uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych o bogatym 
dorobku naukowym wyrażonym w licznych publikacjach w uznanych czasopismach, 
2/ upraktycznienie – kierunek nastawiony jest na kształtowanie umiejętności dostosowanych do 
potrzeb współczesnej gospodarki. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe, projekty 
studenckie praktyczne realizowane w ramach działającego Koła Naukowego Gospodarka i Zarządzanie 
Publiczne, prace dyplomowe o charakterze wdrożeniowym dla partnerów biznesowych kierunku, 
gościnne wykłady praktyków sektora publicznego i prywatnego, 
3/ unowocześnienie – zastosowane metody dydaktyczne ukierunkowane są na osiągnięcie przez 
studentów wysokiego poziomu profesjonalizmu w zakresie nabywanych umiejętności praktycznych, 
innowacyjności w myśleniu i działaniu, otwartości i wrażliwości na otoczenie oraz zaangażowanie  
i współpracę w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych, 
4/ umiędzynarodowienie – program kształcenia obejmuje przedmioty prowadzone w językach obcych, 
możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+, czemu sprzyjać ma utworzenie na 5 semestrze 
tzw. mobility window. W przyszłości planuje się wykłady z udziałem wykładowców z zagranicy. 

 
Kierunek wpisuje się w następujące priorytety dziedzinowe strategii rozwoju UE w Katowicach: P1 
Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy (PR1.1.1., PR1.1.2., PR1.1.3., PR1.2.1., PR1.2.2., PR1.3.1., PR1.3.2, 
PR1.3.3) oraz P3 Relacje z otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, Eksperci (PR3.1.1., 
PR3.1.2., PR3.2.3.). 

 

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć 
Zajęcia na kierunku „Zarządzanie publiczne” będą prowadzone z zastosowaniem  nowoczesnych 
form, aktywizujących studentów ku kreatywności i pracy twórczej. Interaktywne wykłady, 
wspomagane technikami multimedialnymi, nacisk na pracę metodami wykorzystującymi dobre 
praktyki i tzw. lessons learned  będą umożliwiały studentom aktywny udział w dyskusji, 
prezentowanie własnych stanowisk i rozwiązań omawianych problemów. Zajęcia praktyczne 
odbywać się będą w formie ćwiczeń i konwersatoriów, w trakcie których studenci będą rozwijać 
umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, zaangażują się w przygotowaniu prezentacji 
koncepcji rozwiązań praktycznych problemów występujących w praktyce zarządzania publicznego, 
projektów, raportów,  przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak np., studia 
przypadków, burza mózgów, designthinking, flipped classroom, metoda obserwacyjna, projekty i gry 



edukacyjne, odgrywanie ról itp.). Ważnym elementem kształcenia będą również seminaria 
dyplomowe prowadzące do przygotowania prac magisterskich. 
 
Cele kształcenia: 

– nabycie wiedzy odnośnie zasad funkcjonowania organizacji działających w sektorze 
publicznym oraz współpracujących z nimi organizacji sektora non-profit i biznesowego, 

– nabycie umiejętności z zakresu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
organizacji non-profit 

– wykształcenie kompetencji do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, 
przedsiębiorczego działania i przyjmowania roli lidera w grupie. 

Poprzez wykorzystanie aktywnych form komunikacji (np. prowadzona dla kierunku strona www 
studenci będą mogli korzystać z różnorodnych form rozszerzania wiedzy i doświadczeń  
w konsekwencji uczestniczenia w konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkoleniach  
i innych formach kreowania własnej wiedzy przyczyniającej się do zwiększenia możliwości 
zatrudnienia w przyszłości w organizacjach działających w różnych sektorach gospodarki. 

 

Sylwetka absolwenta (do wpisu do suplementu)  
 
Absolwent kierunku Zarządzanie Publiczne jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą, posiadającym 
wszechstronne kompetencje odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy. Jest w pełni 
przygotowany do pracy w administracji publicznej, jednostkach i instytucjach systemu ochrony zdrowia 
i ubezpieczeń zdrowotnych, w instytucjach ochrony środowiska, podmiotach gospodarki komunalnej, 
instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach badawczych 
oraz firmach konsultingowych. Jego szeroka wiedza i różnorodne umiejętności sprawiają, że  
z powodzeniem może także pracować w biznesie, bowiem współczesna gospodarka potrzebuje 
kompetentnych specjalistów, którzy potrafią twórczo rozwiązywać złożone problemy, projektować  
i wdrażać innowacyjne rozwiązania nie tylko w organizacjach sektora publicznego, lecz także 
prywatnego i społecznego. 
Absolwenta kierunku Zarządzanie Publiczne cechują umiejętności praktyczne cenione przez 
pracodawców, takie jak, np.: umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, elastyczność myślenia  
i działania, umiejętność planowania strategicznego, diagnozowania ryzyka, świadomość ekologiczna  
i obywatelska i wiele innych. 
 
Absolwent Zarządzania Publicznego potrafi: 

 stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania, 

 prawidłowo diagnozować i interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne, 

 inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne 
w środowiskach lokalnych, 

 oceniać, zarządzać i monitorować skutki środowiskowe funkcjonowania organizacji, 

 tworzyć polityki proekologiczne, 

 zarządzać ryzykiem, 

 stosować odpowiednie metody i techniki w projektowaniu i realizowaniu strategii 
rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, 

 działać kreatywnie tworząc międzysektorowe rozwiązania organizacyjne, 

 inspirować społeczność lokalną i lokalne władze do kreowania i osiągania ambitnych celów 
rozwojowych. 



Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych wykorzystanych przy 
opisie efektów uczenia się 
Przygotowany program uczenia bazował na opisie procesu kształcenie i wykorzystywanych metod 
dydaktycznych w uczelniach, które uzyskały w rankingu szkół prowadzących studia z zakresu 
zarządzania publicznego najwyższe miejsca, w tym: 

 Master of Public Management, Établissement Spécialisé de la Francophonie pour 
l'Administration et le Management, Sofia, Bulgari 

 Masters of Public Administration, University of Birmingham, UK Online, United Kingdom 

 MPP Public Policy, University of Stirling, Stirling, United Kingdom 

 Master in Governance and Public Procurement Management, Turin School of Development 
(International Training Centre of the ILO), Turin, Italy 

 Master in International Public Management and Policy, Erasmus University Rotterdam - 
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Rotterdam, Netherlands 

 Master's Degree in Public Management, Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, Madrid, Spain 

 Master of Public Management, Établissement Spécialisé de la Francophonie pour 
l'Administration et le Management 

 MPP Public Policy, University of Stirling, Stirling, United Kingdom  

 Master of Arts in Public Management and Policy, USI Università della Svizzera italiana, 
Lugano, Switzerland  

 Master in International Public Management and Policy, Erasmus University Rotterdam - 
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Rotterdam, Netherlands  

 Master's Degree in Public Management, Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, Madrid, Spain  

 Master In Public Management, IESA - Instituto de Estudios Superiores de Administración, 
Caracas, Venezuela 

Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku 
 
1. Doświadczona kadra rozwijająca badania naukowe w obszarze zarządzania publicznego  oraz 

aktywnie uczestnicząca w badaniach na rzecz praktyki gospodarczej co potwierdzają dowody  
wpływu społecznego uzyskiwanego w rezultacie podejmowanych działalności. 

2. Zajęcia z praktykami zarządzania publicznego i możliwość rozwiązywania rzeczywistych 
problemów organizacyjnych. 

3. Unikatowa – w efekcie łączenia perspektyw poznawczych -  wiedza przekazywana studentom 
odnośnie specyfiki zarządzania w sektorze publicznym. 

4. Szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej nie tylko w sektorze publicznym i społecznym 
ale także biznesowym. 

Zarządzanie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, 
zarządzania, zachowań organizacyjnych, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek 
ten jest szczególnie dedykowany osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową 
rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych lub w organizacjach biznesowych, w których 
koncentrować się zamierzają na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.  
Praca we wskazanych typach organizacji oznacza konieczność posiadania szczególnej zdolności 
łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z wiedzą z socjologii, politologii czy zachowań 
organizacyjnych. Z tego powodu w procesie kształcenia na tym kierunku kładzie się duży nacisk na 
wszechstronne przygotowanie studentów do pełnienia przyszłych ról zawodowych w pracy  
w organizacjach działających w różnych sektorach. 



Od 2021 roku przy Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych działa Koło Naukowe 
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne. Działalność Koła skupia się wokół zarządzania w organizacjach 
publicznych – zrozumienia specyfiki funkcjonowania organizacji publicznych, szczególnej roli jaką 
pełnią w gospodarce oraz możliwości usprawnienia ich funkcjonowania poprzez zastosowanie 
odpowiednich metod zarządzania. Członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w badaniach 
naukowych realizowanych w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. 
 

Wymagania szczególne 
 
Standardowe, zgodne z aktualną Uchwała Rekrutacyjną. 
 

 


