
SYLABUS 
 

Nazwa przedmiotu Polityka antykorupcyjna w JST 

 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 mgr Artur Kosturek 

 Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób 
prowadzących) zajęcia z przedmiotu 

mgr Artur Kosturek 
 

Cele zajęć z przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia działań z zakresu 
polityki antykorupcyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.  

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 

Pojęcie korupcji w znaczeniu potocznym i prawnym: 
-  definicje  podstawowych pojęć występujących w przepisach 
antykorupcyjnych. 

 

1 

Formy korupcji w ujęciu prawnym: 
- typy przestępstw korupcyjnych, 
- niekaralne formy korupcji.   

1 

Odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstw korupcyjnych.  
 

1 



Przykłady zachowań korupcyjnych. 2 

Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej. 
- prawidłowe postępowanie urzędnika poddanego presji korupcyjnej lub 
posiadającego informacje na temat zachowań korupcyjnych, 
- profilaktyka antykorupcyjna.  

 

2 

Prawne podstawy działania instytucji powołanych do ścigania korupcji.  
 

1 

Suma godzin 8 
 

 Metody dydaktyczne Ćwiczenia, dyskusja, analiza studiów przypadku. 

Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną. 
 
Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru. Aktywność w 
trakcie zajęć ma wpływ na podniesienie oceny. 
 

 Metody i kryteria oceny  

Numer 
efektu 
kształcenia 

Sposób weryfikacji i oceniania efektu 
kształcenia 

Wiedza 

W01 Test zaliczeniowy 

Umiejętności 

U01 Test zaliczeniowy, ocena dyskusji w 
trakcie zajęć. 

Kompetencje społeczne 

K01 Ocena dyskusji w czasie zajęć. 
 

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

 

Aktywność Liczba godzin/ 
nakład pracy 
studenta 

Ćwiczenia 8 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Przygotowanie do zaliczenia 15 

Studiowanie fachowej literatury 12 

Suma godzin 50 

Liczba punktów ECTS 2 

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

- 

Liczbę punktów ECTS w ramach zajęć 
o charakterze praktycznym 

1 

 

 Język wykładowy polski 

Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

brak 

 Literatura Literatura podstawowa: 
 
1. Kodeks karny. 

2. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 
czerwca 2006 r., tekst jednolity z dnia 4 września 2014 r. 



(Dz.U. z 2014 r. poz. 1411) 

Literatura uzupełniająca: 

1. Nowak C.,  Korupcja w polskim prawie karnym na tle 
uregulowań międzynarodowych, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2008. 

2. Szelest – Woźny A. M., Korupcja. Analiza dysfunkcji 
państwa na przykładzie Polski (1989-2007), Wydawca: 
Mado, 2012. 
 

Podpis koordynatora przedmiotu  

Podpis kierownika jednostki  

 

http://www.naukowa.pl/wydawnictwo/mado

