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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu:  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Kod przedmiotu: 30 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

III/V 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr Henryk Gawroński 

Prowadzący zajęcia Dr Henryk Gawroński 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie możliwych do 

zastosowania trybów udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania 

w tych sprawach oraz przewidzianych prawem środków ochrony prawnej 

stron postępowania 

Wymagania wstępne Podstawy wiedzy z ekonomii 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 

Nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia ogólne zasady postępowań o 

udzielanie zamówień publicznych oraz możliwe środki ochrony prawnej stron. 

K1P_W02 

K1P_W10 

K1P_W13 

02 

Charakteryzuje i rozróżnia poszczególne tryby udzielania zamówień publicznych. K1P_W02 

K1P_W10 

K1P_W13 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 

Wybiera właściwy tryb udzielenia zamówienia, stosownie do sytuacji 

gospodarczej i prawnej, proponuje tryb alternatywny 

K1P_U03, 

K1P_U08, 

K1P_U09,   

04 

Przewiduje i weryfikuje skutki zastosowania określonego trybu zamówienia, 

analizuje, argumentuje, ustala kryteria weryfikacji i ocenia oferty. 

K1P_U01,   

K1P_U12, 

K1P_U15 

Kompetencje społeczne  

05 

Pracuje w zespole, dyskutuje w grupie na temat problemów z zakresu zamówień 

publicznych; ma świadomość uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności 

w zakresie zamówień publicznych. 

K1P_K03 

K1P_K06 

K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych; zasady postępowania o udzielenie 

zamówienia; prawa i obowiązki zamawiającego/wykonawcy; tryby udzielania zamówień publicznych; kryteria 

wyboru najkorzystniejszej oferty; zamówienia sektorowe; postępowania szczególne – dynamiczny system 

zakupów, konkurs, zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówienia na usługi społeczne; 

umowy w sprawach zamówień publicznych; urząd i rada zamówień publicznych; kontrola udzielania zamówień 

publicznych; Krajowa Izba Odwoławcza, środki ochrony prawnej; odpowiedzialność za naruszenie prawa 

zamówień publicznych. 



Ćwiczenia 

Symulacje trybów udzielania zamówień publicznych; analiza studiów przypadków w zakresie trybów 

udzielania zamówień publicznych; analiza studiów przypadków w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty; 

przygotowanie pism w zakresie ochrony prawnej. 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

Szyszkowski A., Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem, Warszawa 

2014; 

Gawrońska-Baran A., Hryc-Ląd A., Prawo zamówień publicznych 2014 

Rozporządzenia z komentarzem, Warszawa 2014; 
Literatura uzupełniająca  Ustawa prawo zamówień publicznych – tekst jednolity aktualnie obowiązujący 

Metody kształcenia Wykład z prezentacja multimedialną, ćwiczenia praktyczne na przykładach. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Egzamin pisemny  01-04 

Ocena aktywności na zajęciach  03-05 

Kolokwium  01-04 

Formy i warunki zaliczenia Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie 

ćwiczeń na podstawie aktywności oraz kolokwium. Ocena końcowa = 50% 

wykład+ 50% ćwiczenia. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 10 

Udział w konsultacjach 5  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 45 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

1 - Nauki prawne 

1 – Nauki o polityce i administracji 

1- Ekonomia i finanse 
Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,8 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,8 

 


