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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

CELE STUDIÓW 

Studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym obszarze 

zamówień publicznych jak i nabycia właściwych kompetencji przez przyszłych jak i obecnych 

przedsiębiorców biorących udział w procesie zamówień publicznych  jak i osób pracujących  

w instytucjach zamawiających. Udział w zajęciach pozwoli na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy 

związanej ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień 

publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Moduły kształcenia w ramach studiów podyplomowych 

rozwiną także umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych  

z przedsięwzięciami realizowanymi w oparciu o prawo zamówień publicznych. Studia dają 

możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń 

z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych.  

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPU_W01 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu prawa  

a w szczególności prawa zamówień publicznych 

P7S_WG 

ZPU_W02 Posiada wiedzę szerszą i pogłębioną o systemie 

prawno-finansowym funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych i instytucji publicznych oraz 

regulacjach prawa zamówień publicznych 

P7S_WG 

ZPU_W03 Posiada wiedzę pogłębioną o przyczynach, 

przebiegu i konsekwencjach zmian społeczno-

ekonomicznych i ich wpływu na rozwiązania  

z zakresu finansów 

P7S_WK 

ZPU_W04 Zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe 

zasady prowadzenia i podejmowania działalności 

gospodarczej oraz wymagania w zakresie działania 

zamówień publicznych 

P7S_WK 

_Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPU_U01 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 

w działaniu praktycznym poszerzonym o krytyczną 

P7S_UW 



 

analizę skuteczności i przydatności stosowanej 

wiedzy w procesie zamówień publicznych 

ZPU_U02 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnych problemów  

i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięć,  

z uwzględnieniem analizy procesu zamówień 

publicznych 

P7S_UW 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPU_K01 Rozumie potrzebę wykorzystywania wiedzy 

eksperckiej w planowaniu procesów zamówień 

publicznych  

P7S_KK 

ZPU_K02 Potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, 

organizacjach lub instytucjach sfery realnej  

i finansowej, ma świadomość znaczenia 

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, 

poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania 

takich postaw 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Prawo cywilne i gospodarcze 
W / Ćw 

W - 20 

Ćw - 18 
5 

2.  Podstawy prawa budżetowego  

z elementami finansów 

publicznych  

W 16 2 

3.  Prawo zamówień publicznych 
W / Ćw 

W – 30 

Ćw - 34 
20 

4.  Zarządzanie, marketing i finanse 
W / Ćw 

W – 16 

Ćw - 16 
3 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 4  



 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Słuchacze studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów 

wyższych (magistra, inżyniera lub licencjata). Studia adresowane są do wszystkich osób, które 

chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne dla zastosowania w praktyce 

szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej  

i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach  

i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach skarbu państwa, uczelniach 

oraz innych podmiotach gospodarczych  

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Pozytywne zaliczenie dwóch testów (Moduł I, II, IV)  

i egzaminu ustnego (Moduł III). Podejście do egzaminu ustnego warunkowane  pozytywnym 

zaliczenie dwóch testów. Ocena końcowa średnia arytmetyczna z dwóch ocen pierwsza ocena 

to średnia arytmetyczna z dwóch testów druga ocena to ocena z egzaminu ustnego.  


