
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY 

SPECJALNOŚCI:
•  Administracja publiczna 
•  Bezpieczeństwo publiczne

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
POLITOLOGIA    
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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. Zyskasz umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich 
działalności. Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji 
oraz analizować kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy 
ustrojowego prawa administracyjnego i zastosujesz je w praktyce.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Administracja państw UE,
• Administracja w zarządzaniu kryzysowym,
• Etyka zawodowa,
• Obrona cywilna,
• Partycypacja i animacja społeczna,
• Public relations,
• Służba cywilna w państwie demokratycznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• jednostki organizacyjne i instytucje podległe: 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu 
Administracji i Cyfryzacji,

• urzędy wojewódzkie,

• urzędy marszałkowskie,
• administracja centralna,
• administracja lokalna,
• instytucje i agendy europejskie.



REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Administracja państw UE,
• Administracja w zarządzaniu kryzysowym,
• Etyka zawodowa,
• Obrona cywilna,
• Partycypacja i animacja społeczna,
• Public relations,
• Służba cywilna w państwie demokratycznym.
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SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ta specjalność pozwala zdobyć wiedzę w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji 
publicznej i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Poznasz zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych. Dowiesz się, jak funkcjonują wyspecjalizowane służby, jakie są 
ich uprawnienia i obowiązki. Zyskasz wiedzę potrzebną do opracowania planów zarządzania kryzysowego i programów 
prewencyjnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Administracja bezpieczeństwa publicznego,
• Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
• Instytucjonalno-prawne problemy bezpieczeństwa publicznego,
• Polityka bezpieczeństwa w UE,
• Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa,
• Socjologia bezpieczeństwa,
• Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• administracja centralna,
• administracja wojewódzka,
• administracja lokalna,
• krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się 

problematyką bezpieczeństwa publicznego,

• służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa,
• jednostki organizacyjne i instytucje podległe Biuru 

Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwu Obrony Narodowej.



   

 

                  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
POLITOLOGIA

BIZNESOWE
PODEJŚCIE

SKUTECZNE
PLANOWANIE

UMIEJĘTNE 
ZARZĄDZANIE 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA JEST PRZYGOTOWANY DO 
KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA POZIOMIE DOKTORANCKIM  

(STUDIA III STOPNIA) W SZKOLE DOKTORSKIEJ Z SIEDZIBĄ W PUŁTUSKU.
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Michalina Seroka 
tel.: + 48 23 692 97 97         
e-mail: m.seroka@vistula.edu.pl

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

@AkPultusk

vistula.edu.pl/pultusk


