www.zwpp.umcs.lublin.pl
facebook.com/zwpp.umcs

WYDZIAŁ
FILOZOFII I SOCJOLOGII
Kierunek Zarządzanie
w politykach publicznych

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH
PUBLICZNYCH
zapraszamy na studia I stopnia
(proﬁl praktyczny)

To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów przeznaczony dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do rozwiązywania
problemów przez władze publiczne na różnych poziomach ich funkcjonowania.

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

Możliwości rozwoju

● analizowania procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-publicznej
● zarządzania oraz planowania strategicznego
● organizacji konsultacji społecznej
● tworzenia zespołów analitycznych
● korzystania z technologii informatycznych na
potrzeby realizowanych przez siebie zadań

● działalność w kołach naukowych WFiS, praktyki realizowane w różnego typu instytucjach
samorządowych i rządowych oraz III sektora
● współpraca z Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie, TVP oddział Lublin, Urzędem Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie

W ofercie przedmioty m.in.
Perspektywa zatrudnienia
● administracja publiczna
● instytucje obywatelskie i biznesowe
● ﬁrmy zajmujące się ewaluacją, tworzeniem
strategii, gromadzeniem i analizą danych,
edukacją, kulturą oraz ochroną zdrowia
● sektor pozarządowy

● wprowadzenie do polityki publicznej ● prawo
w politykach publicznych ● lokalna sfera publiczna ● zarządzanie strategiczne oraz projekt
społeczny
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Dlaczego UMCS?
Atrakcyjne stypendia – najlepsi studenci
otrzymują jedno z najwyższych w Polsce stypendiów rektora!
Akademiki o wysokim standardzie - do dyspozycji studentów jest aż 2800 miejsc w 9 akademikach. Miasteczko Akademickie znajduje
się w centrum Lublina - budynki dydaktyczne,
akademiki, kluby, obiekty sportowe i kulturalne oraz biblioteka.
Inkubator Medialno-Artystyczny - wyjątkowy
cyfrowy ośrodek twórczy, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną
oraz pracownie, które współpracują z TVP Lublin.
Sport na najwyższym poziomie - sukcesy zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski,
jak i najwyższych ligach państwowych.
Możliwości rozwoju - działalność w kołach naukowych WFiS, szeroka oferta praktyk zawodowych, udział w projektach i badaniach naukowych, szeroka oferta zajęć fakultatywnych.
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