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Sektor publiczny obejmuje szerokie spektrum instytucji począwszy od służby zdrowia, szkolnictwa aż
po samorząd terytorialny i władzę centralną. W administracji publicznej już od kilkunastu lat zachodzi
proces wdrażania zasad ,,New Public Management’’. Wiąże się to m. in. z dążeniem do wzrostu
efektywności świadczenia usług, większym naciskiem na jakość działania oraz rozwojem
zrównoważonym uwzględniającym troskę o środowisko naturalne. To sprawia, że w jednostkach
publicznych i organizacjach wspierających rozwój na wszystkich szczeblach, od lokalnego do
centralnego, istnieje duże zapotrzebowanie na wykształcone kadry, które zajmują się problematyką
planowania rozwoju, jego finansowania oraz wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania.

W ostatnich latach w sferze publicznej wciąż przybywa nowych miejsc pracy. Jest to praca stabilna,
umożliwiająca samodoskonalenie i, co najważniejsze, dająca satysfakcję ponieważ realnie wpływa na
poziom zadowolenia mieszkańców.

Specjalność ,,Ekonomia sektora publicznego’’ jest zaprojektowana w ten sposób aby wyposażyć
studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w jednostkach sektora
publicznego, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach komunalnych i państwowych.
Ponadto, w ramach specjalności studenci zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania
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państwa w otoczeniu międzynarodowym a także współczesnymi nurtami w ekonomii z zakresu
rozwoju społecznego.

1. Dlaczego warto studiować specjalność ,,Ekonomia sektora publicznego’’?



2. Najważniejsze przedmiotowe efekty kształcenia oraz zarys programu specjalności
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Studenci na specjalności ,,Ekonomia sektora publicznego’’ uzyskują:

✓przygotowanie do pracy w jednostkach sektora publicznego oraz przedsiębiorstwach  komunalnych, 
państwowych i prywatnych;

✓wiedzę na temat funkcjonowania sektora publicznego oraz jego elementów składowych

m. in. samorządów terytorialnych;

✓wiedzę z dziedziny prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej,

✓wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne dla pracowników administracji  samorządowej i
rządowej,

✓umiejętności analizowania procesów społecznych i gospodarczych;

✓praktyczne przygotowanie do działalności zawodowej związanej z pozyskiwaniem i  efektywnym 
wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej;

✓szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w realizacji  polityki
regionalnej;

✓wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz gospodarowania potencjałem społecznym i  gospodarczym;

✓wiedzę z zakresu specyfiki gospodarki i procesu gospodarowania na poziomie lokalnym  i regionalnym,

✓wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności wdrażania zasad zrównoważonego  rozwoju;

✓wiedzę o przeobrażeniach ekonomicznych, społecznych i przestrzennych zachodzących  na poziomie 
regionalnym, centralnym i globalnym.



2. Najważniejsze przedmiotowe efekty kształcenia oraz zarys programu specjalności
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Wybrane przedmioty specjalnościowe:

- Ekonomia społeczna;

- Fundusze Unii Europejskiej w sektorze publicznym i prywatnym;

- Gospodarka narodowa w otoczeniu globalnym;

- Administracja publiczna na szczeblu regionalnym i lokalnym;

- Sektor publiczny;

- Mierniki zrównoważonego rozwoju;

- Analiza potencjału społeczno-gospodarczego.



3. Co wyróżnia specjalność ,,Ekonomia sektora publicznego’’?
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Absolwent tej specjalności posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu
ekonomii, a szczególnie roli państwa w gospodarce.

Będzie rozumiał istniejące zależności i proporcje między sektorem publicznym i
prywatnym, znaczenie komplementarności obu sektorów, metod zwiększania
skuteczności państwa w osiąganiu wyznaczonych zadań.

Ponadto, nabywa umiejętności rozgraniczenia analizy skutków różnych rodzajów polityki
społecznej i gospodarczej od sądów wartościujących związanych z oceną jej celowości.

Absolwent będzie posiadał umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod
analitycznych do badania potencjału społeczno- gospodarczego, jak również pogłębioną
wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, polityki
społecznej, rozwoju zrównoważonego oraz funduszy strukturalnych UE.



4. Kariera po ukończeniu studiów na specjalności ,,Ekonomia sektora publicznego’’.
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Perspektywy zatrudnienia:

✓administracja publiczna rządowa i samorządowa (Urzędy miast, Urzedy gminy, Starostwa
Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Skarbowe, Urzędy Pracy,
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska itp.);

✓instytucje Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament Europejski);

✓przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (spółki miejskie: transport, wodociągi, kanalizacja,
odpady);

✓szkolnictwo (szkoły podstawowe, średnie, wyższe);

✓służba zdrowia (szpitale, przychodnie, lecznice); A

ponadto:

✓placówki kulturalno-oświatowe;

✓organizacje pozarządowe

✓przedsiębiorstwa państwowe;

✓przedsiębiorstwa prywatne;

✓instytucje konsultingowo-doradcze, zajmujące się pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;

✓w mediach – jako komentator ekonomiczny;

✓instytucje odpowiadające za międzynarodową współpracę gospodarczą;
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