
  

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Nazwa studiów  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Liczba semestrów 2 Liczba punktów ECTS 60 

 

Dziedzina/dziedziny, w których prowadzone jest kształcenie  Dyscyplina/dyscypliny, w 
których prowadzone jest 
kształcenie 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji 

nauki prawne 

  

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA (w tym dodatkowe wymagania) 

Warunkiem rekrutacji na studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” jest ukończenie studiów wyższych na 
dowolnym kierunku (studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie). 

 
II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Charakterystyka kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów  podyplomowych 
 

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zamówień publicznych. Program 
studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia specjalistyczne, w następujących obszarach: podmioty 
zobowiązane do udzielania zamówień publicznych, zakres wyłączeń ustawy p.z.p., zasady udzielania zamówień 
publicznych, tryby udzielania zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych, system 
środków ochrony prawnej. Program studiów uwzględnia szeroką perspektywę funkcjonowania zamówień 
publicznych: europejskie prawo zamówień publicznych, administracja publiczna, samorząd terytorialny, 
projekty europejskie i polityka gospodarcza. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zamówień 
publicznych potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczące zasad wydatkowania 
środków publicznych. Zna uwarunkowania sektora publicznego. Jest kompetentny zarówno w zakresie 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (działanie po stronie zamawiających) jak i 
pozyskania zamówienia publicznego (działanie po stronie wykonawców). Absolwent zyskuje umiejętności 
pozwalające na angaż zarówno w sektorze publicznym jak i sektorze prywatnym i społecznym związanym z 
zamówieniami publicznymi. Tego rodzaju umiejętności są deficytowe na rynku pracy. Dzięki wykorzystaniu w 
kształceniu formy zdalnej (w całości lub hybrydowo) absolwenci będą dokładniej przygotowani do aktywności w 
przestrzeni wirtualnej, między innymi - Biuletynie zamówień publicznych, Bazie konkurencyjności, platformie 
ePUAP, platformach społecznościowych, forach i blogach internetowych. Duża część procesów zamówień 
publicznych odbywa się w systemie teleinformatycznym. 
 
 
Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami  
 

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do objęcia stanowisk w instytucjach wydatkujących 

środki publiczne, związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Absolwenci zdobędą także wiedzę o 

systemie zamówień publicznych, uzyskując kompetencje szczegółowe przydatne w przedsiębiorstwach 

prywatnych i przedsiębiorstwach  społecznych działających na rynku zamówień publicznych.  
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III. EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

WIEDZA 
 

W01 
Ma wiedzę dotyczącą zamówień publicznych na poziomie umożliwiającym samodzielne jej uzupełnianie na 

potrzeby zajmowanego stanowiska pracy. 

W02 
Opanował problematykę funkcjonowania podmiotów sektora publicznego i niepublicznego 

(przedsiębiorstwa prywatne i społeczne) w działaniach w obszarze zamówień publicznych. 

W03 
Zna prawne, administracyjne i organizacyjne aspekty wykorzystywania nabytej wiedzy na rynku zamówień 

publicznych. 

W04 Rozumie normatywne i praktyczne ramy funkcjonowania systemu zamówień publicznych. 

W05 
Zna formalnoprawne uregulowania w zakresie sposobów zawierania umów w sprawach zamówień 

publicznych. 

W06 
Rozumie współczesną rolę i dostrzega znaczenie systemu zamówień publicznych w kontekście prawidłowego 

wykonywania zadań publicznych przez administrację publiczną. 

W07 
Zna uwarunkowania realizacji polityk publicznych w zamówieniach publicznych (polityki: społeczna, 

innowacyjności, zielona, zrównoważonego rozwoju). 

W08 Posiada wiedzę o zasadach i metodach komunikowania się w zamówieniach publicznych. 

W09 
Posiada wiedzę faktograficzną na temat dobrych praktyk i doświadczeń w dziedzinie zamówień publicznych 

(m. in. aspekty społeczne i klauzule społeczne). 

 UMIEJĘTNOŚCI 
 

U01 
Potrafi stosować aparaturę metodologiczno-techniczną i praktyczną zamówień publicznych do analizy i 

operacjonalizacji problematyki poznanej w ramach studiów. 

U02 
Ma umiejętność identyfikowania środowiska zamówień publicznych w warunkach europejskich i polskich 

(potrafi działać na jednolitym rynku europejskim). 

U03 
Doskonali zdolności podtrzymywania relacji instytucjonalnych w procedurze udzielania/ubiegania się o 

zamówienie publiczne. 

U04 
Umie opracować dokumentację w sprawie zamówienia publicznego oraz przeprowadzić procedurę w celu 

dojścia do umowy o zamówienie publiczne (po stronie zamawiających). 

U05 Potrafi skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne (po stronie wykonawców). 

U06 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do poprawnego rozpoznawania możliwych do osiągnięcia celów zawodowych 

powiązanych z zamówieniami publicznymi na stanowisku pracy w instytucjach publicznych, 

przedsiębiorstwach prywatnych oraz przedsiębiorstwach społecznych. 

U07 
Posiada umiejętność analizy możliwości przeprowadzania zamówień publicznych w konkretnych 

uwarunkowaniach lokalno-regionalnych. 

U08 

Potrafi posługiwać się poznanymi w toku studiów metodami pozyskiwania informacji potrzebnych w pracy 

zawodowej. 

 

 



  

 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 

K01 

Ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania zasobów informacji i wiedzy w odniesieniu do zagadnień 

poznawanych w toku kształcenia podyplomowego (zamówienia publiczne), z uwzględnieniem ich aspektów 

praktycznych. 

K02 Potrafi brać udział w zespołowym planowaniu i realizacji zadań publicznych. 

K03 Rozumie rangę zamówień publicznych i ich rolę we współczesnej gospodarce rynkowej. 

K04 
Ma świadomość odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozumie 

konsekwencje odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi. 

K05 Docenia społeczne aspekty zamówień publicznych. 



  

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

semestr 1                                                                                                                                           
zajęcia  

nazwa kursu 

godziny kontaktowe 

E/- 
 

P
R

A
K

TY
K

A
 

punkty 
ECTS W 

zajęć w grupach E-learn
in

g 

razem
 A K L S P 

Europejskie prawo zamówień publicznych 5 10      15 E  4 

Zasady udzielania zamówień publicznych 5 10      15 ZO  3 

Przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia 

10 10      20 E 
 

5 

Zarządzanie publiczne 5 10      15 ZO  3 

Samorząd terytorialny 5 10      15 ZO  3 

Administracja publiczna państw UE  5 10      15 ZO  3 

Zamówienia klasyczne 5 10      15 Z0  3 

Tryby udzielania zamówień publicznych 10 10      20 E  5 

Zrównoważone zamówienia publiczne 10   5      15 ZO  3 

 60 85      145 3  32 

semestr 2                                                                                                                                            
zajęcia  

nazwa kursu 

godziny kontaktowe 

E/- 
 

P
R

A
K

TY
K

A
 

punkty 
ECTS W 

zajęć w grupach 

E-learn
in

g 

razem
 A K L S P 

Środki ochrony prawnej  5 10      15 E  4 

Projekt europejski – zagadnienia praktyczne    5 10      15 ZO  3 

Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą 
Odwoławczą 

 15      15 ZO 
 3 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego 5 10      15 E  4 

System kontroli zamówień publicznych 10 5      15 ZO  3 

Elementy prawa administracyjnego i cywilnego 
w zamówieniach publicznych 

10 5      15 E 
 4 

Zamówienia sektorowe i obronne 10 5      15 ZO  3 

Polityka gospodarcza 10       10 ZO  2 

Negocjacje i mediacje  10      10 ZO  2 

 55 75      130 3  28 

 

Łączna liczba godzin: 270 

Łączna liczba pkt. ECTS: 60 
 


