WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I PRZYRODNICZYCH 
 - kierunek administracja

W ramach studiów na kierunku administracja prowadzone są trzy specjalności, których program został unowocześniony i dopasowany jest do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań              i predyspozycji osób uczących się. Są to specjalności: administracja publiczna, administracja kadrowa, administracja elektroniczna. W ich ramach studenci  zdobywają      i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, przyswajają kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w administracji zarówno sektora publicznego, jak                        i prywatnego oraz dalszego kształcenia zawodowego. 

Studia w zakresie administracja publiczna umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy                      z zakresu  organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w wybranych obszarach działalności publicznej, w tym  zakresie administracji ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także pogłębioną wiedzę na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego oraz zakresu oraz form realizacji zasady jawności administracyjnej –                      w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego jednego z najważniejszych atrybutów administracji publicznej. Istotnym elementem kształcenia w ramach tej specjalności jest również poznanie przez studentów zasad obecności oraz form partycypacji podmiotów sektorów usług społecznych - drugiego (komercyjnego) i trzeciego (non profit)             w sferze zadań administracji publicznej, w tym zasad i form  podejmowania partnerstwa publicznoprawnego oraz zasad i form podejmowania działalności pożytku publicznego. Wiedza w powyższym zakresie pozwolić powinna absolwentowi kierunku administracja – specjalność administracja publiczna prawidłowo interpretować i analizować zjawiska zachodzące w ramach administracji publicznej (szczególnie lokalnej i regionalnej)                        w wybranych obszarach działalności publicznej, uwzględniać aspekt praw podmiotowych jednostki w działaniach administracji publicznej oraz dostrzegać przez pryzmat zasady pomocniczości potrzebę i możliwości współpracy administracji publicznej z podmiotami niepublicznemu. Wiedzę tę i umiejętności zdobyte na kierunku administracja w ramach specjalności administracja publiczna predestynują absolwenta do podjęcia zatrudnienia                   w zarówno w sektorze administracji publicznej (w szczególności samorządowej), jak                      w podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą oraz w sektorze non-profit. Mając świadomość i umiejętność oceny własnej wiedzy i umiejętności, absolwent jest przygotowany do ukierunkowania i rozwoju swej kariery zawodowej.

Studia w ramach specjalności administracja kadrowa umożliwiają absolwentom zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. odnoszącej się do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnictwo w zajęciach specjalizacji kadrowej ma na celu rozwój umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji kadrowej oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników. Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności do podjęcia zatrudnienia w zakresie obsługi kadrowej                           w sektorze administracji publicznej, jak w podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) i w sektorze non-profit (fundacje, stowarzyszenia), a także jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji                 i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy jako: specjalista działu personalnego,  specjalista kadr i płac,  specjalista w zakresie polityki kadrowej.

Studia w ramach specjalności administracja elektroniczna umożliwiają absolwentom zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów informatyzacji, w tym  w szczególności informatyzacji administracji publicznej. Podczas studiów student zapoznaje się z możliwościami wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji. Nabywa umiejętności posługiwania się narzędziami  wspomagającymi realizację zadań nowoczesnego urzędu oraz umiejętności przeprowadzania elektronicznych czynności administracyjno – prawnych. Absolwent specjalności  posiada  wiedzę z zakresu czynności kancelaryjnych podejmowanych w ramach prowadzenia spraw, jak również z zakresu czynności podejmowanych w archiwum zakładowym. Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne zarządzanie dokumentacją zarówno rozumianą tradycyjnie jak i dokumentacją w postaci dokumentów elektronicznych. Wiedza i umiejętności nabyte przez absolwenta przydatne są zarówno w pracy w podmiotach publicznych, jak i w podmiotach prywatnych.



