Innowacje w zarządzaniu w administracji
publicznej
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Studia to nowoczesne spojrzenie na zarządzanie w administracji publicznej, poszerzenie wiedzy i doskonalenie
umiejętności menadżerskich w oparciu o współczesne osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozwiązań innowacyjnych w świadczeniu usług publicznych.

Cel studiów
Celem studiów jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie organizacji i zarządzania, nauka
identyfikowania i zaspakajania potrzeb obywateli, poprzez kreowanie i stosowanie innowacji w sferze usług
publicznych.

Co zyskujesz?
W ramach studiów poszerzysz wiedzę na temat:
samorządu terytorialnego i administracji publicznej,
współczesnych kierunków organizacji i zarządzania w administracji publicznej
funkcjonowania państwa obywatelskiego oraz szans i zagrożeń partycypacji obywateli w zarządzaniu
publicznym
roli innowacyjnych rozwiązań w zaspakajaniu potrzeb obywateli
znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
roli komunikacji w funkcjonowaniu administracji publicznej i środowiska lokalnego
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znaczenia współpracy administracji publicznej z lokalnymi środowiskami biznesu, nauki i kultury na rzecz
stosowania innowacyjnych rozwiązań w świadczeniu usług publicznych
Nabędziesz umiejętności w zakresie:
identyfikacji problemów środowiska lokalnego
diagnozowania wizerunku instytucji publicznej
budowania efektywnego zespołu na potrzeby wprowadzania zmian
pozyskiwania pomysłów na innowacyjne rozwiązywanie problemów obywateli
pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów na efektywniejsze funkcjonowanie administracji publicznej i
świadczenie usług publicznych
wdrażania innowacji
efektywnej komunikacji
sposobów pozyskiwania podmiotów niepublicznych do współpracy
dzielenia się zadaniami publicznymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami niepublicznym.
Podniesiesz kompetencje menadżerskie do poziomu współczesnych, europejskich standardów
efektywnego zarządzania w sferze publicznej, obejmujących m.in. wyższy poziom wykształcenia oraz
kompetencje społeczne przez poznanie narzędzi efektywnej komunikacji oraz integracji

Dla kogo?
Studia skierowane do osób z wyższym wykształceniem, pełniących funkcje kierownicze administracji publicznej,
jednostkach budżetowych, organizacjach pozarządowych, potencjalnych kandydatów na menadżerów i liderów w
sektorze publicznym i niepublicznym; liderów politycznych i animatorów środowiskowych.

Program studiów
Program studiów dla kierunku Innowacje w zarządzaniu w administracji publicznej.

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 172

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE (18 godz.)
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Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej (6 godz.)
Innowacje w zarządzaniu publicznym (12 godz.)
PAŃSTWO A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (18 godz.)
Historia, pojęcie i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w procesie innowacji (9 godz.)
Współzarządzanie publiczne (9 godz.)
USŁUGI PUBLICZNE (18 godz.)
Rynek usług publicznych i jego specyfika (12 godz.)
Standardy obsługi interesanta a jakość usług publicznych (6 godz.)
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UE I POLSKI (18 godz.)
Podstawy prawne i źródła informacji o poziomie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym w
państwach UE (6 godz.)
Innowacje w wybranych jednostkach administracji publicznej w Polsce (6 godz.)
Innowacje w zarządzaniu publicznym a poziom usług (6 godz.)
KREOWANIE POSTAW I ROZWIĄZAŃ KORZYSTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WDRAŻANIA INNOWACJI W
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (36 godz.)
Efektywna komunikacja (6 godz.)
Myślenie i działanie kreatywne (6 godz.)
Zarządzanie zasobami i budowanie zespołu (6 godz.)
Praca metodą projektową i zarządzanie zmianą (6 godz.)
Coaching i mentoring w zarządzaniu innowacyjnym (6 godz.)
Szanse i zagrożenia rozwiązań innowacyjnych w administracji publicznej (6 godz.)
POZYSKIWANIE I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (38 godz.)
Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego (8 godz.)
Badanie wizerunku instytucji publicznej (6 godz.)
Współpraca administracji publicznej z podmiotami zewnętrznymi (12 godz.)
Pozyskiwanie pomysłów i rozwiązań innowacyjnych (6 godz.)
Wdrażanie i ocena innowacji w administracji publicznej (6 godz.)
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RAMACH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM (18
godz.)
Nowoczesne technologie IT (6 godz.)
Wdrażanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w administracji publicznej (6 godz.)
Bezpieczeństwo danych i zasobów informacyjnych w zarządzaniu publicznym (6 godz.)
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PROJEKT (8 godz.)
Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA
Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Wykładowcy
Krystyna Konieczny
Mgr Krystyna Konieczny – absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog kliniczny. Wieloletni
pracownik samorządowy z blisko 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej i
bogatym doświadczeniem menedżerskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
(Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie) oraz zarządzania przedsiębiorstwem w UE (Politechnika
Gdańska). Autorka i realizatorka programów szkoleniowych dla pracowników samorządowych, inicjatorka wielu
innowacyjnych projektów społecznych i kulturalnych, realizowanych na terenie Gdańska przez administrację
publiczną, zaproszona do współpracy przez Pawła Adamowicza od początku sprawowania przez niego funkcji
Prezydenta Miasta.
Prywatnie pasjonatka książek, filmów, zdrowego gotowania, turystyki rowerowej oraz podróży.
Jarosław Och
Doktor, politolog, autor nagrodzonych wyróżnieniami rozpraw magisterskiej i doktorskiej, a także . ponad 60
artykułów naukowych, uczestnik ponad 30 konferencji naukowych. W 1994 r. odbył staż studyjny na Uniwersytecie
Messyńskim we Włoszech. Promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140 licencjackich, członek Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych, członek Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz
Europejskiego Centrum Solidarności, laureat Nagrody Mrongowiusza za szczególne osiągnięcia dydaktyczne ( 2007 ),
laureat nagrody Radiowa Osobowość Roku Radia Gdańsk (2005 ), komentator wydarzeń politycznych w mediach
polskich i zagranicznych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół problematyki polskiego systemu
politycznego, teorii i praktyki konstytucjonalizmu, marketingu politycznego oraz kultury politycznej w Polsce.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:
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600 zł zniżki w czesnym

do 10 stycznia

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

studia
1000 zł zł

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2115 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

470 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2115 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

470 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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