BLOK: ADMINISTRACJA I PRAWO
Administracja i polityka
publiczna
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Wprowadzenie do administracji publicznej
Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
Badania społeczne i diagnoza społeczna
Definicyjne zadania państwa
Służba cywilna – jako korpus urzędniczy
Grupy nacisku i lobbing. Niezinstytucjonalizowana kontrola administracji
publicznej
Zinstytucjonalizowana kontrola administracji publicznej
Polityki publiczne i polityka rozwoju
Przykłady obszarów zarządzania publicznego i realizacji polityki rozwoju
Polityka społeczna
Polityka konkurencji UE
Ćwiczenia z zarządzania kryzysowego wspomagane komputerowo
Wprowadzenie do systemu prawa
Interpretacja prawa – warsztaty
Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Konstytucyjne podstawy władzy wykonawczej
Znaczenie orzecznictwa ETPCz i TSUE w polskim systemie prawnym
Reprezentacja Skarbu Państwa, ugodowe rozwiązywanie sporów
Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej
Etyka państwa i prawa : Konstytucja RP a idee klasyczne
Dobro wspólne jako podstawa ustrojowa Polski
Prawo zamówień publicznych
Rządowy proces decyzyjny
Technika legislacyjna jako narzędzie realizacji zarządzania publicznego
Informacja w administracji publicznej
Odpowiedzialność urzędnicza

BLOK: POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
Polityka międzynarodowa


























Kryzysy UE a zmiana globalnego ładu
Brexit, przyczyny, przebieg i następstwa
Prawo międzynarodowe i UE
System prawny UE
Polityka spójności UE
Polityka tworzenia prawa UE
Proces decyzyjny w UE
Delegacja ekspertów krajowych do instytucji UE
Polityka na rynku wewnętrznym w UE
Bezpieczeństwo energetyczne: wyzwania dla polityki zagranicznej w XXI wieku
Polityka klimatyczna i energetyczna
Polityka energetyczna jako instrument geopolityki
Wspólna polityka rolna UE
Common Commercial Policy of the European Union
Obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa
Międzynarodowe umowy gospodarcze
Partnerstwo Wschodnie i Polityka Wschodnia UE a polityka zagraniczna RP
Polityka innowacyjna UE
Koordynacja polskiej polityki europejskiej
Współpraca w Europie Środkowej: Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza
Polityka obronna RP: NATO i UE
Polityka zagraniczna bezpieczeństwa UE
Polska polityka gospodarcza za granicą
Polityka społeczna, prawa człowieka, prawa pracownicze w relacjach
międzynarodowych
 Polska polityka kulturalna w stosunkach międzynarodowych

BLOK: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE
Zarządzanie










Przywództwo (warsztaty)
Zarządzanie mieniem państwowym
Zarządzanie kryzysowe
Globalny ekosystem startupowy
Funkcjonowanie finansowych instytucji rozwojowych
Marketing w sektorze publicznym
Skuteczna komunikacja
Zarządzanie projektami w sektorze publicznym

Ekonomia







Podstawy mikroekonomii
Wprowadzenie do makroekonomii
Polityka pieniężna
Zastosowanie mikroekonomii do regulacji rynku
Opracowanie OSR

Finanse






System finansów publicznych
Fundusze europejskie w polskim systemie finansów publicznych
System podatkowy i administracja skarbowa
Podstawy rachunkowości

Analiza

 Pozyskiwanie i analiza danych makroekonomicznych
 Analiza i podejm owanie decyzji

BLOK: KSZTAŁTOWANIE POSTAW I KOMPETENCJI
Etos służby cywilnej

 Etyka i moralność
 Zasady etyki służby cywilnej
 Współczesne dylematy pełnienia służby publicznej

Komunikacja pisemna

 Prosty język
 Warsztat urzędnika. Zasady przygotowania opracowań syntetycznych
 Korespondencja urzędowa: instrukcja kancelaryjna i archwizacja

Komunikacja werbalna,
pozawerbalna i medialna

 Wystąpienia publiczne
 Komunikacja pozawerbalna
 Dykcja i emisja głosu

Techniki informacyjne








Protokół dyplomatyczny

 Wprowadzenie do protokołu dyplomatycznego
 Zasady ubioru formalnego
 Savoir vivre

Zaawansowane techniki wyszukiwania informacji
Zaawansowane techniki pracy z edytorem tekstu
Praca z arkuszem kalkulacyjnym
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Zarządzanie dokumentacją elektroniczną
Elektroniczny dostęp do prawa

Warsztaty rozwoju kompetencji osobistych
Projekty społeczne
Program Mentor
Warsztaty problemowe
Języki obce

