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Definicje, zakres i funkcje sektora publicznego. Pojęcie i istota zarządzania publicznego. Administrowanie a zarządzanie publiczne. Modele zarządzania
publicznego. Model biurokratyczny. Menedżerskie zarządzanie publiczne (New Public Management). Good Governance w organizacjach sektora publicznego.
Wybrane problemy zarządzania w sektorze publicznym - urzędnik - oczekiwania i rzeczywistość; korupcja i etyka; jakość w funkcjonowaniu organizacji; e-
administracja. 

B.     ćwiczenia

Definicje i zakres sektora publicznego. Podmioty sektora publicznego. Organizacje publiczne i ich cechy. Zarządzanie podmiotami sektora publicznego.
Charakterystyka działalności wybranych podmiotów sektora publicznego. 

Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

konsultacje test

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

inne… inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

KW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania sektora publicznego

przedstawienie metod i koncepcji zarządzania w sektorze publicznym 

zaprezentowanie nowoczesnego podejścia do zarządzania w sektorze publicznym

przedstawienie specyfiki funkcjonowania organizacji publicznych i specyfiki zarządzania nimi

Jednostka realizująca7): Katedra Polityki Ekonomicznej, Finansów Publicznych i Marketingu 

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

6 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): public management

Kierunek studiów4): zarządzanie 

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Katarzyna Gralak

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Katarzyna Gralak

ZFL603

Nazwa przedmiotu1): zarządzanie publiczne

Numer katalogowy:
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Waga w % Waga w %

30% 50%

20%

UWAGI24):

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna z wyposażeniem audiowizualnym

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Kożuch B., 2004. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet. Warszawa.

2. Lisowski O., 2009. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne. CONTACT. 

b) uzupełniająca

3. Zawicki M., 2011. Nowe zarządzanie publiczne. PWE. Warszawa. 

5. Frąckiewicz-Wronka A., 2009. Zarządzanie publiczne-elementy teorii i praktyki. AE Katowice. Katowice. 

6. Hausner J., 2008. Zarządzanie publiczne. Scholar. Warszawa. 

7.

8.

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

inne… inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

03 - umiejętność diagnozy i oceny funkcjowania organizacji sektora 
publicznego 

07 -

04 - umiejętność pracy w grupie i prezentacji efektów pracy na forum grupy  08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - wiedza w zakresie funkcjonowania organizacji sektora publicznego i 
specyfiki zarządzania nimi

05 -

02 - wiedza w zakresie innowacyjnych metod zarządzania publicznego 06 -
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