
 
SYLABUS 

 
 

Nazwa przedmiotu Etyczne zarządzanie instytucją publiczną 
 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 

Katedra Politologii 
 Kod przedmiotu ------------------- 
 Studia podyplomowe 

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów 
Menedżer w samorządzie 
terytorialnym 

----------------- niestacjonarne 

 

 Rodzaj przedmiotu -------------------- 
 Rok i semestr studiów -------------------- 
 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr hab. Roman Batko 
 Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób 
prowadzących) zajęcia z przedmiotu 

dr hab. Roman Batko 

Cele zajęć z przedmiotu 
Celem zajęć jest zaprezentowanie i analiza reguł, zasad i procesów wpływających na etyczne 
zarządzanie instytucjami publicznymi.  
 
 
Wymagania wstępne Brak 

 
 
 
 Efekty kształcenia 

 
Numer Efekty kształcenia 

po zaliczeniu przedmiotu student: 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
programu 

wiedza 

W01 opisuje zasady zarządzania 
zasobami instytucji publicznej 

SP_W01 

umiejętności 

U01 rozpoznaje i poddaje krytyce 
dysfunkcje administracji publicznej 

SP_U02 

kompetencje społeczne 

K01 postępuje etycznie, zgodnie z 
kodeksem obowiązującym dla 
danego zawodu 

SP_K03 

 
 

 Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin  
    
Ćwiczenia, 8 godzin 
 

 Treści programowe 
 



 
 

A. Problematyka ćwiczeń  

Treści merytoryczne Liczba godzin 

1. Analiza studiów przypadku przejawów biurokracji w 
polskich urzędach.  

2 

2. Analiza tekstów dokumentów urzędowych (stron www 
urzędów, procedur administracyjnych, dokumentów 
strategicznych. 

1 

3. Od New Public Management do zarządzania etycznego: 
krytyczna analiza metod i technik zarządzania biznesowego w 
administracji publicznej dochodząca do refleksji o sposobach 
realizacji postulatu zarządzania etycznego.  

2 

4. Dehumanizacja relacji obywatel - urzędnik (retoryka 
"klienta", "produktu"; cyborgizacja relacji w e-urzędzie. 

2 

5. Patologie postaw nieetycznych w realiach polskiej 
administracji publicznej.  

1 

                                                                Suma godzin  

 
 
 Metody dydaktyczne Dyskusja, praca w grupach, analiza studiów przypadku. 

 
 Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną. 

Forma zaliczenia: przygotowanie podczas pracy 
grupowej, pisemnej analizy przedstawionych  
studiów przypadków, zredagowanie tekstu o cechach 
stylistycznych typowych dla biurokracji na przekaz 
zhumanizowany i łatwy do odbioru  
przez obywateli; stworzenie profilu etycznego 
urzędnika przy pomocy dyskusji o patologiach sfery 
publicznej; aktywność podczas ćwiczeń. 
 

 Metody i kryteria oceny  
Numer 
efektu 
kształcenia 

Sposób weryfikacji i oceniania efektu 
kształcenia 

wiedza 

W01 Praca zaliczeniowa 

umiejętności 

U01 Praca zaliczeniowa 

kompetencje społeczne 

K01 Ocena postawy w czasie zajęć 

 
 

 Całkowity nakład pracy studenta 
potrzebny do osiągnięcia założonych 
efektów w godzinach oraz punktach 

 
Aktywność Liczba godzin/ 

nakład pracy 



ECTS studenta 

Ćwiczenia 8 

Przygotowanie do zajęć 15 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 15 

Studiowanie fachowej literatury 12 

Suma godzin 50 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć 
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli i studentów 

0 

Liczbę punktów ECTS w ramach zajęć 
o charakterze praktycznym 

1 

 
 

 Język wykładowy polski  
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

brak 

 Literatura Literatura podstawowa: 

Batko, R. , Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: 
organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, 
Warszawa 2013 
Filek, J. (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu 
terytorialnego: poradnik dla samorządów, Kraków 
2004. 
 
Literatura uzupełniająca: 

Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji 
publicznej, Warszawa 2009. 
Kulesza, M., Niziołek, M., Etyka służby publicznej, 
Warszawa 2010.   
 

Podpis koordynatora przedmiotu  
Podpis kierownika jednostki  

 


