
3-LETNIE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 6 SEMESTRÓW

SPECJALNOŚĆ:
•  Administracja publiczna

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA
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SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA  NOWOŚĆ 

To specjalność adresowana do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z administracją rządową, 
samorządową lub organizacjami pozarządowymi. Zdobędziesz wiedzę z obszarów kluczowych dla administracji publicznej. 
Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji, analizować 
kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy ustrojowego prawa 
administracyjnego i nauczysz się stosować je w praktyce.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Ekonomia,
• Finanse publiczne,
• Instytucje UE,
• Prawo administracyjne,
• Prawo finansowe,
• Prawo karne,
• Prawo konstytucyjne, 
• Prawo podatkowe.

sprawne komunikowanie
się z otoczeniem 
w miejscu pracy

• administracja publiczna i samorządowa;
• instytucje i agendy UE;
• służby dyplomatyczne;
• Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencja Wywiadu, straż gminna;
• firmy prywatne i państwowe – jako doradcy finansowi 

lub eksperci do spraw podatków;
• instytucje, fundacje, stowarzyszenia  

– jako menedżerowie i eksperci;
• biura nieruchomości;
• firmy ubezpieczeniowe;
• banki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą realizować się w następujących obszarach:
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REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Ekonomia,
• Finanse publiczne,
• Instytucje UE,
• Prawo administracyjne,
• Prawo finansowe,
• Prawo karne,
• Prawo konstytucyjne, 
• Prawo podatkowe.

   

 

                  adres: 
   ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk, pokój nr 8

Michalina Seroka 
tel.: + 48 23 692 97 97         
e-mail: m.seroka@vistula.edu.pl

KONTAKT DO REKRUTACJI

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA 

sprawne komunikowanie
się z otoczeniem 
w miejscu pracy

znajomość prawa 
i umiejętność jego 

stosowania 
w praktyce

umiejętność aktywnego 
uczestniczenia w pracy 

grupowej
oraz organizowania  

i kierowania niewielkimi 
zespołami

biegłe posługiwanie się 
dostępnymi środkami

informacji i techniki biurowej

umiejętność
rozwiązywania

problemów

umiejętność 
samodzielnego 

prowadzenia  
działalności gospodarczej



@AkPultusk

AKADEMIA  IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
FILIA AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk
tel.: +48 605 211 244 

vistula.edu.pl/pultusk


