


Kierunek ADMINISTRACJA 
  

 



ADMINISTRACJA 

• Cel kształcenia 

 
Celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie studenta 

do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych organach 

administracji działających na rzecz wdrażania innowacji, a tym samym: 

 

• wspomaganie osób przedsiębiorczych i twórczych, w prowadzeniu 

innowacyjnej działalności gospodarczej 

• organizowanie zaplecza prawnego i instytucjonalnego na rzecz 

przedsiębiorców 

• poznanie realnych problemów firm i instytucji samorządowych i 

wypracowanie instrumentów mających na celu usprawnienie 

działalności administracji. 

 
 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku 

1. Kadrę kierunku Administracja tworzą innowacyjni dydaktycy, wśród nich praktycy: 

sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, orzecznicy Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, specjaliści ds. zarządzania innowacyjnego 

2. Studenci – w ramach programu kształcenia – na wybranych przedmiotach realizują projekty 

kreatywne                                we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Dzięki temu 

będą najlepiej przygotowani do przyszłej pracy zawodowej 

3. Oferujemy specjalności niedostępne na innych uczelniach 

4. Możliwość realizowania praktyk i staży, za które student otrzymuje wynagrodzenie 

5. Praktyki studenckie - organizowane w instytucjach zgodne z kierunkiem studiów i 

wybraną specjalnością     - szansą na zdobycie doświadczenia  i zatrudnienia 

6. Stypendia naukowe wyższe niż na uczelniach państwowych 

7. Możliwość nieodpłatnego studiowania za granicą w ramach programu Erasmus + 

8. Oferta dodatkowa - po dokonaniu wyboru specjalności - studenci będą mogli uczestniczyć w 

kursie kwalifikacyjnym (nadającym dodatkowe uprawnienia) prowadzonym  metodą warsztatową 

przez specjalistę (prawnika).  

Absolwenci kursu, podejmując po ukończeniu studiów naukę na studiach podyplomowych, będą 

mieli zaliczony jeden                      z dwóch modułów obowiązujących na studiach podyplomowych. 

9. Indywidualne podejście do każdego studenta (indywidualna organizacja studiów, 

indywidualny tok studiów, bezpośredni kontakt z prodziekanem kierunku) 

10. Możliwość kształcenia w wykorzystaniem metod na odległość (Polski Uniwersytet 

Wirtualny). 

 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Dariusz Barski 

• Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, 

• Doradca Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, 

• Przedstawiciel Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury, 

• były Prokurator Krajowy - Zastępca Prokuratora Generalnego, Wiceminister Sprawiedliwości, 

• były Prokurator Apelacyjny w Łodzi. Podczas pracy w Prokuraturze przeszedł wszystkie szczeble 

kariery zawodowej prowadząc najpoważniejsze śledztwa o różnorakim charakterze (kryminalne, 

gospodarcze, korupcyjne, związane ze zorganizowana przestępczością) we wszystkich komórkach 

organizacyjnych prokuratury zajmujących się prowadzeniem śledztw, poprzez Szefa Prokuratury 

Apelacyjnej do Szefa Prokuratury Krajowej, 

• Od 2011 roku dydaktyk AHE. 

 

 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 
 

prof. dr hab. Tomasz Kuczur 

• Prawnik i politolog, 

• Pracownik etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, 

• Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Softblue S.A (spółka giełdowa zajmująca się innowacyjnością 

teleinformatyczną oraz nowymi technologiami), 

• Autor lub współautor 8 monografii i kilkunastu książek, których jest redaktorem i współredaktorem 

oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i analiz. Recenzent kilku renomowanych czasopism 

naukowych,  

• Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących dziedzin: prawo karne, prawo 

administracyjne, systemy polityczne. 

 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 

 

dr Rafał Bucholski 

• Radca prawny w spółkach prawa handlowego i administracji publicznej, 

• Etatowy pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

• Stały doradca Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w Sejmie VII Kadencji, 

• Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego obecnej kadencji, 

• Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego „Centrum Informacji i Organizacji Badań 

Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, 

• Dorobek naukowy obejmuje około 40 publikacji naukowych (w tym książkowych), a także 

kilkanaście ekspertyz zleconych przez podmioty publiczne i prywatne. Uczestnik kilkudziesięciu 

konferencji naukowych i seminariów dla praktyków, 

• Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie finansów publicznych, prawie bankowym, cywilnym 

oraz administracyjnym. 

 

 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 
 

 

 

dr Mariusz Olężałek 

• Adwokat, specjalista z zakresu prawa karnego wewnętrznego i 

międzynarodowego, prawa karnego procesowego oraz materialnego i 

procesowego prawa o wykroczeniach, a także zagadnień prawa karnego 

skarbowego związanych z zasadami odpowiedzialności za tzw. 

przestępstwa skarbowe, jak również praw człowieka. 

• W Kancelarii Adwokackiej wykonuje czynności bezpośrednio związane 

ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów na rzecz klientów,  



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Bała 

• Adwokat, konstytucjonalista.  

• Wyróżniony w IX rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii Kancelarie Prawne, 

• Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego, 

przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą.  

• Autor szeregu analiz i ekspertyz prawnych z zakresu prawa publicznego i systemów zarządzenia. 

•  Współpracował przy wdrażaniu licznych projektów realizowanych z środków Unii Europejskiej, a 

także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

• Opiniujący doradca w procesie legislacyjnym prowadzonym na poziomie Senatu RP.   

• Zastępca Redaktora „Pro Fide, Rege et Lege” i recenzent „Przeglądu Prawa Publicznego”.   

 

 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 
 

dr Ireneusz Maj – prodziekan kierunku 

• Historyk, politolog, pedagog 

• Autor publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów z zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego w polskiej polityce wschodniej i zarządzania oświatą 

• Członek Kolegium Naukowego czasopisma „Nowy Prometeusz”, wydawanego przez 

Studium Europy Wschodniej PAN 

• Członek Rady Konsultacyjnej ds. Edukacji przy Prezydencie Miasta Łodzi  

• Laureat Nagrody Naukowej im. Redaktora Jerzego Giedroycia oraz nagród Prezydenta 

Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej nauki, oświaty i 

wychowania młodego pokolenia Polaków.  



ADMINISTRACJA 
• Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

 

 
 Organizacja praktyk studenckich  

w renomowanych kancelariach 

  

 Realizacja projektu kreatywnego – Klinika Prawa  

– nieodpłatne porady prawne 

 
 

 Organizacja staży, z wynagrodzeniem dla studentów 

 

 Realizacja projektu kreatywnego – 

Wsparcie rozwoju firmy innowacyjnej  

  
 



ADMINISTRACJA 

• Program kształcenia 

 

 

 

 
Oferowane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w 

Łodzi studia na kierunku administracja pozwalają na 

wszechstronne przygotowanie absolwenta do 

kreatywnego współuczestnictwa w procesie 

administrowania w ramach podmiotów sektora 

publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, 

teoretyczne ujęcie administracji z nowoczesnością oraz 

aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

 
 



 

ADMINISTRACJA 

• Program kształcenia 

 
• Koncepcja kształcenia oparta jest na jednoczesnym rozwoju wiedzy, 

umiejętności, kreatywności i kompetencji społecznych studentów. 

• Oprócz możliwości zdobycia rzetelnej wiedzy z zakresu nauk o administracji, 

jednym z podstawowych elementów kształcenia studentów Administracji w 

AHE jest realizowanie projektu kreatywnego. Dzięki takim zajęciom studenci 

fizycznie zetkną się z działalnością innowacyjną a w efekcie będą umiejętnie 

wspomagać osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu innowacyjnej 

działalności gospodarczej  

• Unikalny program kształcenia zakłada rozwój podmiotowości, 

osobowości i kreatywnych kompetencji studenta. Ten, kto pracuje nad 

sobą poprzez trening kompetencji osobowościowych, częściej i szybciej 

natrafia na twórcze rozwiązania postawionych problemów.  
 









ADMINISTRACJA 
• Wybrane projekty studenckie 

 

 

  
 

Projekt w zakresie 

przeprowadzenia 

rozprawy administracyjnej 

i doprowadzenia do ugody 

administracyjnej 

realizowany na zajęciach 

warsztatowych: 

Postępowanie karne w 

administracji 
 



ADMINISTRACJA 
• Wybrane projekty studenckie 

 

 

  
 

 

Projekt w zakresie 

tworzenia strategii 

pozytywnego wizerunku 

administracji publicznej 

realizowany na zajęciach 

projektowych:  Sprawność 

działania administracji w 

zakresie postępowania 

podatkowego 
 



ADMINISTRACJA 
• Wybrane projekty studenckie 

 

 

  
 

Projekt w zakresie 

identyfikacji grup 

szczególnie zagrożonych 

utratą pracy i sposobów 

przeciwdziałania 

bezrobociu realizowany na 

zajęciach projektowych:  

Prawo ochrony pracy 
 



ADMINISTRACJA 

• Oferta kształcenia 

 

 

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku 

ADMININISTRACJA podzielony został na bloki modułowe. 

Moduły specjalnościowe realizowane są od 3 semestru. 

Moduły i przedmioty kształcenia podstawowego i ogólnego są 

wspólne dla wszystkich studiujących. 

Studenci mogą się kształcić na sześciu specjalnościach,  

z których trzy są unikalne w skali kraju: 
 



ADMINISTRACJA 
• Unikatowe specjalności i zawody, do których 

przygotowujemy studentów 
 

Na specjalności BROKER INNOWACJI 

kształcimy SPECJALISTÓW W ZAKRESIE INNOWACJI 

 

• Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców 

koncepcję kształcenia kierunku dostosowano do potrzeb 

jednostek samorządowych zainteresowanych wdrażaniem 

innowacji. W tym celu program kształcenia wzbogacono o nową – 

niespotykaną w ofercie innych uczelni specjalność - Broker innowacji.  

• Broker innowacji potrafi sformułować projekt kreatywny, wspierać 

rozwój firmy innowacyjnej, znaleźć właściwe finansowanie dla wybranego 

projektu, jak też wyłonić firmę specjalizującą się w tego typu pracach. 

Pracując na rzecz jednostki samorządu terytorialnego będzie liderem 

zespołu osób gospodarujących innowacjami wspierającego lokalne 

innowacje i firmy kreatywne. Tym samym w jeszcze większym stopniu 

przyczyni się on do przyspieszonego rozwoju gospodarczego obszaru, na 

którym funkcjonuje. 

 



ADMINISTRACJA 
• Unikatowe specjalności i zawody, do których 

przygotowujemy studentów 
 

 Na specjalności DORADZTWO PODATKOWE 

kształcimy SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO 

• Doradca podatkowy to zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie 

pracy zarówno w administracji, jak i w sektorze prywatnym. Są to 

kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych.  

• W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym 

nabytkiem dla przedsiębiorstwa w służbach finansowych i księgowości, 

jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego albo w firmie 

doradztwa podatkowego.  

• Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać 

wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi 

jako pełnomocnik. 

• Program specjalności obejmuje cztery moduły, na które składają się 

wykłady z zakresu szczegółowych regulacji prawnych dotyczących prawa 

podatkowego oraz zajęcia projektowe i warsztatowe z tematyki 

optymalizacji funkcjonowania administracji w zakresie postępowania 

podatkowego. 

 



ADMINISTRACJA 
• Unikatowe specjalności i zawody, do których 

przygotowujemy studentów 
 

na specjalności E-administracja 

kształcimy PROFESJONALNYCH E-URZĘDNIKÓW 

 

• Specjalność adresowana jest do absolwentów szkół średnich i 

pracowników administracji publicznej - osób pragnących uzyskać lub 

poszerzyć wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i 

nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy w e-

urzędzie.  

• Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe profesjonalnego e-

urzędnika, potrafiącego wdrażać i realizować usługi administracji 

publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych.  

• Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę z zakresu nauki 

administracji i informatyki, prawa i postępowania administracyjnego oraz 

prawa informatycznego. 

 
 



ADMINISTRACJA  Program kształcenia 

Moduły specjalnościowe 
               SPECJALNOŚĆ BROKER INNOWACJI 

MODUŁ: Innowacje w administracji publicznej 

MODUŁ: Innowacje w biznesie 

MODUŁ: Innowacje – badania i rozwój 

MODUŁ: Projektowanie i zarządzanie innowacjami 

 

               SPECJALNOŚĆ DORADZTWO PODATKOWE 

MODUŁ: Kompetencje z zakresu prowadzenia ewidencji gospodarczej  

MODUŁ: Sprawność działania administracji w zakresie postępowania 

podatkowego 

MODUŁ: Materialno-prawne aspekty doradztwa podatkowego 

MODUŁ: Projektowanie polityki podatkowej jednostek samorządowych 

 

               SPECJALNOŚĆ E-ADMINISTRACJA 

MODUŁ: Kompetencje z zakresu zarządzanie informacjami i wiedzą 

MODUŁ: Sprawność działania administracji w systemie elektronicznym 

MODUŁ: Materialno-prawne aspekty e-administracji 

MODUŁ: Projektowanie i wizualizacja w e-administracji 

                



ADMINISTRACJA 
• Program kształcenia 

 

 

Technologia kreatywności – unikatowa ścieżka kształcenia 

obejmuje cykl zajęć: 

• wykład i ćwiczenia – Logika kreatywności 

• warsztat – Komunikacja 

• ćwiczenia - Metodyka zarządzania kompetencjami 

• warsztat - Konflikt grupowy 

• projekt – Projekt własnego przedsięwzięcia  

• warsztat - Etyka 



ADMINISTRACJA 
• Przykładowi absolwenci, którzy odnieśli sukces 

zawodowy 
 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - ABSOLWENCI 

 

 
 

 

 
Piotr Kurzawa – Pełnomocnik Prezydenta M. Łodzi. Menedżer 

ulicy Piotrkowskiej 

 

„Od zawsze staram się łączyć przyjemne  z pożytecznym. Doświadczenie 

zawodowe, które zdobywam od blisko 20 lat zawsze łączyło się z 

organizacją wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Moją pasją jest 

Piotrkowska, na której mieszkam, i na rzecz której działam w swojej pracy 

zawodowej.  Jako menedżer ulicy Piotrkowskiej mogę realizować swoje 

pasje, a także wdrażać rozwiązania administracyjne służące poprawie 

funkcjonowania Piotrkowskiej. Wiedza, umiejętności i kompetencje 

zdobywane w trakcie studiów na AHE są niezbędnym elementem mojej 

codziennej pracy”. 



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - ABSOLWENCI 

 

 
 

 

Jacek Zimnik – dziennikarz, publicysta 

„W Superstacji pracuję od samego początku. Uważam, że 

telewizja powinna być jak najbliżej odbiorcy. Studia odbyte na 

Akademii - oprócz wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji 

- dały mi również pewność siebie i umiejętność radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach. Nie boję się trudnych tematów i 

zaczepek widzów. Oddaje im głos w interaktywnym 

programie Bez Ograniczeń, w którym zawsze można liczyć na 

gorące dyskusje”.  



ADMINISTRACJA 
• Atuty kierunku - ABSOLWENCI 

 

 

 

Adam Nawrocki – muzyk, samorządowiec 

„Czynnie uczestniczę w sprawach politycznych swojego 

miasta - Tuszyn. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Tuszyn Las i 

dbając o prawa współmieszkańców łączę pasję z kierunkiem 

studiów, jaki ukończyłem. 

Łączę działalność w samorządową z pasją artystyczną. 

Współpracując z wytwórnią muzyczną PNB Light House 

Studio - tworzę własne kompozycje. Obecnie z sukcesem 

koncertuje z zespołem muzycznym Kamikadze. Wraz z grupą 

przyjaciół prowadzę również agencję artystyczną Mega Party, 

której celem jest promocja młodych artystów muzyków”.  



Kurs kwalifikacyjny: 

 Przygotowanie do egzaminu 

państwowego na doradcę podatkowego 

KREATYWNY PRACOWNIK ADMINISTRACJI 

Dodatkowa oferta dla studentów 

oferta dla specjalności 

 doradztwo podatkowe 

Studia podyplomowe:  

Optymalizacja działań administracji w 

organach podatkowych 

Po dokonaniu wyboru specjalności - studenci będą 

mogli uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym 

prowadzonym  metodą warsztatową przez specjalistę 

(prawnika).  

Absolwenci kursu, podejmując po ukończeniu studiów 

naukę                   na studiach podyplomowych, będą 

mieli zaliczony jeden z dwóch modułów 

obowiązujących na studiach podyplomowych.  



Kurs kwalifikacyjny: 

 Innowacyjność w administracji – e-

administracja  

KREATYWNY PRACOWNIK ADMINISTRACJI 

Dodatkowa oferta dla studentów 

oferta dla specjalności 

 e-administracja 

Studia podyplomowe:  

Optymalizacja działań administracji w organach 

ochrony prawnej 

Kurs kwalifikacyjny: 

 Procedury aplikowania o środki z 

funduszy UE 

oferta dla specjalności 

 broker innowacji 

Studia podyplomowe:  

Optymalizacja działań administracji w organach 

samorządowych 



Stanowiska, na jakich mogą być zatrudnieniu studenci i absolwenci 

kierunku administracja 
 

• Urzędnik jednostki samorządu terytorialnego (zatrudniony w urzędach 

miejskich, gminnych, urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych) 

• Urzędnik w biurze rachunkowym lub podatkowym 

• Pracownik urzędu skarbowego 

• Urzędnik sądowy 

• Pracownik biurowy kancelarii prawniczej 

• Pracownik odpowiadający za politykę kadrową firm i instytucji (kardowi – 

pracownicy działu personalnego, kierownicy gospodarczy i administracyjni, 

referenci, sekretarki) 

• Pracownik administracji publicznej odpowiedzialny za elektroniczny system 

zarządzania dokumentami, archiwizację dokumentów elektronicznych, 

zarządzanie systemami informacyjnymi w administracji, bezpieczeństwo danych 

w systemach teleinformatycznych – specjalista z zakresu e-administracji 

• Pracownik jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialny za 

organizowanie zaplecza prawnego i instytucjonalnego na rzecz funkcjonowania 

innowacyjnej działalności gospodarczej – specjalista ds. innowacji 

• Właściciel firmy lub kadra kierownicza instytucji. 



Mała próbka zmagań zawodowych naszych absolwentów: 

https://www.youtube.com/watch?v=BzTSAV1aAHM 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BzTSAV1aAHM


PRODZIEKAN 
KIERUNKU 

ADMINISTRACJA 
 

DR IRENEUSZ MAJ 


