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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zamówienia publiczne 

Nazwa w języku angielskim 
public procurement law 

Język wykładowy polski 

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i finansów publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr drugi 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
Dr Sylwester Jaśkiewicz  

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiot ma możliwość zapoznania się studenta z 

podstawami systemu zamówień publicznych, który 

obejmuje zasady i procedury wydatkowania środków 

publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

 

WIEDZA 

słuchacz 

  
 

  

Zna źródła prawa zamówień publicznych oraz zakres podmiotowy i 

przedmiotowy prawa zamówień publicznych 

 
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą trybów udzielania zamówień 

publicznych 

  
 

  Zna rodzaje i zasady stosowania środków ochrony prawnej 

Efekty kształcenia 

(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Słuchacz 
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Posiada umiejętności w zakresie określenia i wyboru trybu udzielania 
konkretnego zamówienia publicznego 

  
 

  

 

  
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Słuchacz 
  

 
  

  
 

  
Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu w zagadnieniach publicznych 

   

      

Forma i typy zajęć 
wykład 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
 

Treści modułu kształcenia 

1. Geneza zamówień publicznych 

2. Wspólnotowe i krajowe źródła prawa zamówień 

publicznych. 

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień 

publicznych. 

4. Zasady zamówień publicznych. 

5. Tryby udzielania zamówień publicznych. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

7. Umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 

8. Środki ochrony prawnej. 

9. Administracja zamówień publicznych. 

10. Kontrola zamówień publicznych. 

 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

1. Prawo zamówień publicznych wraz z 

indeksem rzeczowym, red. A. Flizel, 

Warszawa 2012 

2. S. Babiarz, Prawo zamówień publicznych-

Komentarz, Warszawa 2011 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
Wykład tradycyjny z zastosowaniem analizy 

przykładowych rozwiązań praktycznych. 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Egzamin sprawdzający wiedzę. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Ocena 3 – 3,5 znajomość podstawowych instytucji zamówień 

publicznych, 4,0 – biegła znajomość teorii zamówień 

publicznych oraz umiejętność kwalifikowania zamówienia do 

określonego trybu. 4,5 - 5,0 dodatkowo umiejętność rozwiązania 

kazusu. 
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Bilans punktów ECTS 

 

Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 10 h wykład 

Łączna liczba punktów ECTS -3 

 

 


