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Przedmiot: Wprowadzenie do zarządzania publicznego
Szczegółowy opis egzaminu
Egzamin z przedmiotu będzie realizowany w formie grupowego zadania, w ramach
którego grupa będzie zobowiązana przedstawić rozwiązanie konkretnego problemu, opartego
na realnie istniejącym przypadku. Zasady:


grupy będą składać się z 3-4 członków;



każda grupa będzie zobowiązana wypełnić egzaminacyjną kartę zadań;



na realizację zadań każda grupa będzie miała 360 minut;



karty

zadań

mogą

być

dostarczone

osobiście

lub

mailowo

grzegorz@haber.edu.pl;
(w ramach przyjętych zasad współpracy wewnątrz grup).
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Przykłady:
Konkretny przypadek
(problem – sprawa – kwestia)

Termin przyjmowania zgłoszeń na stanowisko urzędnika wyborczego w
zbliżających się wyborach samorządowych przesuwany był już
dwukrotnie. Pomimo tego nadal ponad połowa miejsc jest nie
obsadzonych. W środę przez cały dzień Państwowa Komisja Wyborcza
debatowała m.in. na temat tej kwestii.
Źródło:
Czytaj więcej: https://polskatimes.pl/wybory-samorzadowe-2018-pkwma-problem-urzednicy-nie-garna-sie-do-obslugi-wyborow/ar/13107979
lub:
Chciałbym, aby sprawy związane z konkretną lokalizacją Centralnego
Portu Komunikacyjnego stały się faktem, ponieważ najtrudniejsze jest
życie w niepewności - powiedział w środę wójt Gminy Baranów Andrzej
Kolek. W środę przez prawie pięć godzin trwało spotkanie w Baranowie
pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj
Wild z mieszkańcami i wójtem gminy nt. budowy CPK. Rozpoczęło się
ono o godzinie 18. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Baranowie. "Tutaj ludzie nie są zupełnie przypadkowo. Mieszkają tutaj
od wielu lat, pokoleń. Myślę, że te więzi emocjonalne są najbardziej
istotne. Jeśli mieszkał tutaj mój dziad, moi rodzice, mieszkam ja i moje
dzieci - to ta więź jest dość silna. I tutaj upatruję największy problem" ocenił wójt.
Źródło:
Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-goracadyskusja-na-temat-centralnego-lotniska-w-baranowiewo,nId,2585169#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campai
gn=firefox

Karta zadań egzaminacyjnych
Opis zadania / rozwiązanie

Ocena

1.

Wskaż problem/ kwestię/ sprawę tzn. opisz go w kilku zdaniach
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2.

Jakie podmioty publiczne biorą udział w analizowanym
przypadku?

(2)

3.

Jakie są ich oczekiwania w zakresie rozwiązania?

(3)

4.

Jakich środków mogą użyć, by zaproponować efektywne
rozwiązanie?

(3)
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Opis zadania / rozwiązanie

Oceń istotę / wagę problemu w odniesieniu do każdej z trzech
sfer: (a) administracja publiczna, (b) biznes i otoczenie
gospodarcze, (c) organizacje pozarządowe i media.
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a. Administracja publiczna

b. Biznes i otoczenie gospodarcze

c. Organizacje pozarządowe i media

6.

Opisz potencjalne możliwości rozwiązania problemu

(5)

Nr
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7.

Opis zadania / rozwiązanie

Zaproponuj rozwiązanie, które rozwiąże problem, przy
założeniu, że w największym możliwym stopniu zostaną
zaspokojone oczekiwania wszystkich podmiotów.
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