
         
załącznik nr 6 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

  

 Zamówienia publiczne.  

Nazwa w języku angielskim 
  

  

Język 
wykładowy 

polski 

Studia podyplomowe dla których oferowany jest 
przedmiot/moduł kształcenia 

  

Służby Cywilnej, Administracji 
Publicznej, Zarządzania Jednostkami 

Terenowymi oraz Rozwoju 
Regionalnego i Lokalnego 

Jednostka realizująca 
Instytut Administracji, Samorządu i Prawa 

Wydział Zarządzania 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia  
obowiązkowy 

  

Rok studiów 
pierwszy 

  

Semestr 
drugi  

  

Liczba punktów ECTS 
3 punkty  

  

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu  

Marta Pietrzak  

  

 Założenia i cele 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi 
zasadami, pojęciami i regułami dotyczącymi udzielania 

zamówień publicznych w Polsce    

Efekty kształcenia 
  

  

(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

1. Znajomość systemu zamówień publicznych, również w 
kontekście ogólnoustrojowym, na poziomie podstawowym, w 

tym głównych pojęć i mechanizmów postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Znajomość przepisów, z uwzględnieniem Kodeksu 
cywilnego, dotyczących zawarcia i realizacji umowy o 

zamówienie publiczne 

  

  
 

    

  
 

  

1. Umiejętność tworzenia podstawowych dokumentów dla 
przeprowadzenia postępowania.  

2. Umiejętność dokonania prawidłowej kwalifikacji 
wykonawców i merytorycznej oceny ofert 

  
 

  
 Potrafi pracować w grupie, rozumie potrzeby różnych grup 
interesariuszy, w tym zewnętrznego klienta i dostosowuje swe 



działania do bieżącej sytuacji, przy uwzględnieniu norm i zasad 
prawnych 

  
 

    

        

Forma i typy zajęć 
Zajęcia stacjonarne, prowadzone w grupach  

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
  

 Brak wymagań wstępnych i dodatkowych 

Treści modułu 
kształcenia 

Na moduł kształcenia składają się 4 bloki tematyczne: 
1. Zasady udzielania zamówień publicznych: podstawowe 

reguły wynikające z ustawy – Prawo zamówień 
publicznych omówione również w oparciu o obowiązujące 

ustawodawstwo unijne; 
2. Tryby udzielania zamówień publicznych: przekazanie 

informacji nt. trybów z podziałem na podstawowe i 
pozostałe oraz ich analiza 

3. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania: omówienie 
zasad dokonywania oceny ofert i kwalifikacji wykonawców 
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia 

postępowania, jak również kwestie związane z 
zawieraniem umów o zamówienia publiczne 

4. Środki ochrony prawnej: omówienie instytucji odwołania i 
skargi do sądu  

  

Literatura podstawowa/dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod 

redakcją T. Czajkowskiego” Urząd Zamówień 
Publicznych, Warszawa 2007 rok 

2. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” P. 
Granecki wydawnictwo C.H. Beck 2009 rok  

3. „Prawo zamówień publicznych” J. Pieróg 
wydawnictwo C.H. Beck 2012 rok 

Literatura dodatkowa: 
1. „Warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
Praktyczny komentarz w świetle orzecznictwa 
KIO” A. Baran Gawrońska wydawnictwo C.H. 

Beck 2009 rok  
2. „Indeks pojęć istotnych w zamówieniach 

publicznych” M. Olszewska-Kazanecka 
Dashofer 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Podczas wykładów słuchaczom 
przekazywana jest zarówno wiedza 
teoretyczna, poparta konkretnymi 

przykładami, jak również praktyczne 
rozwiązania najczęściej spotykanych 
problemów. Jednocześnie słuchacze 
aktywnie uczestniczą w omawianiu 



zagadnień poprzez zadawanie pytań, 
podawanie hipotez, „luźne” wypowiedzi  

  

Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiaganych 
przez studenta 

Podczas zajęć poprzez 
wypowiedzi słuchaczy, 

dokonywanie ocen i 
ewentualnych zagrożeń 

dla przedstawianych 
przez wykładowcę 

sytuacji 

  

Forma i sposób zaliczenia                                         
(wraz z kryteriami oceniania) 

Podstawą zaliczenia jest obecność oraz czynny udział 
w zajęciach  

  

Bilans punktów ECTS 

3 punkty na punkty składa się praca podczas wykładów oraz 
samodzielna 

  

 


