Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
w roku akademickim 2017/2018

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
Kierownik studiów: dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Adresat studiów: Studia adresowane są do pracowników i kierowników komórek, biur zamówień
publicznych, ale i osób merytorycznie odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia i określenie
oceny warunków udziału w postępowaniu. Uczestnikami zajęć są pracownicy zamawiających
odpowiadających za przygotowanie umowy i przeprowadzenie postępowania, oraz wykonawców,
którzy odpowiadają za przygotowanie oferty lub sami wykonawcy zainteresowani korzystaniem ze
środków publicznych.
Kwalifikacje
uzyskane
po
ukończeniu
studiów:
świadectwo
ukończenia
studiów
podyplomowych;
Zasady odpłatności: 3799 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za dwa
semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest
przewidziana opłata rekrutacyjna;
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na

pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia
usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, ale w szerokim
kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów
występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także
socjologicznym. Dokonywana w ramach studiów egzegeza przepisów ustawy poparta jest praktyką
przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość
procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i
wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.
Znaczna część wykładów uwzględnia problematykę przejrzystości postępowania w sprawach
zamówień publicznych związaną z ustawowymi wymaganiami gospodarowania finansami publicznymi
oraz nabycia umiejętnością takiego prowadzenia postępowania aby z jednej strony zapewniał
skuteczność realizowanej procedury a z drugiej zaś umożliwiał bezproblemowe dokonanie kontroli jej
przeprowadzenia przez podmioty zewnętrzne .
Słuchacze studiów mają możliwość zgłaszania zagadnień, które objęte zostały programem studiów a
także zadawania wykładowcą pytań. Mile widziana a nawet stymulowana jest także wszelka
aktywność słuchaczy studiów w czasie wykładów, w tym zgłaszania i prezentowania swoich
poglądów i doświadczeń. Celem Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych jest
kompleksowe zaprezentowanie procedury zamówień publicznych w oparciu o szeroki kontekst
prawny, gospodarczy, etyczny, także na tle doświadczeń europejskich, wskazanie wielu aspektów
poruszania się w obrocie gospodarczym i roli przypisanej przez ustawodawcę pracownikom
samorządów i administracji centralnej w tym zakresie. Ze względu na znaczną część zajęć
prowadzonych w formie ćwiczeń, studia umożliwiają bezpośredni kontakt ze specjalistami i
praktykami, wymianę poglądów i zadawanie pytań oraz podejmowanie prób rozwiązywania realnych
problemów postawionych przez słuchaczy.

PLAN PROGRAMU

Program Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych zakłada dwa semestry nauki w trybie
niestacjonarnym. Obejmuje 180 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych
studiów: 55.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 4 przedmiotów oraz przystąpić do 4
egzaminów zgodnie z planem studiów. W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać
zaliczenia z 7 przedmiotów oraz przystąpić do 4 egzaminów (zgodnie z planem studiów).
Semestr 1

L.p.
Nazwa przedmiotu

Forma Liczba Forma
Punkty
zajęć godzin zaliczenia ECTS Prowadzący

1.

Wykład

2.

3.

System prawny zamówień publicznych
Zasady finansowania zamówień
publicznych
Podmioty procesu zamówień publicznych

20

Egzamin

5

dr M. Guziński

16

Egzamin

4

prof.
dr
Miemiec

16

Egzamin

5

dr hab. T. Kocowski,
prof. nadzw. UWr

Wykład

Wykład

hab.

W.

4.

5.
6.
7.

8.

Organizacja
zarządzania
podmiotami
uczestniczącymi
w
zamówieniach
publicznych
Zamówienia publiczne na rynku unijnym

Wykład

Wykład
Wykład

Zamówienia sektorowe
Przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Nowe podejście do zamówień publicznych

10

Egzamin

3

dr A. Chrisidu - Budnik

6

Zaliczenie

2

prof. dr hab. L. Kieres

6

Zaliczenie

2

dr K. Horubski

8

Zaliczenie

2

mgr I. Ziarniak

4

Zaliczenie

2

mgr M. Raduła

Warsztaty

Wykład

Razem: 86 h/25 ECTS
Semestr 2
L.p.
Nazwa przedmiotu
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Kontrola udzielania zamówień publicznych
i procedury odwoławcze
Umowy
w
publicznych

sprawach

zamówień

Projektowanie i wykonywanie robót
budowlanych w systemie zamówień
publicznych (aspekty praktyczne)
Spory sądowe wynikające z zamówień
publicznych
Odpowiedzialność karna
przepisów
ustawy
o
publicznych

za naruszanie
zamówieniach

SIWZ, umowa o zamówienie publiczne
Podstawy
finansowo
rachunkowe
sporządzania ofert (aspekty praktyczne)
Ocena
zgodności,
normalizacja,
certyfikacja, atestacja, wspólny słownik
zamówień
publicznych,
partnerstwo
publiczno-prywatne

Forma Liczba Forma Punkty
Prowadzący
zajęć godzin zaliczenia ECTS
Wykład
14
Egzamin
4 prof. dr hab. K. Kiczka
Wykład
10

Zaliczenie

3

dr J. Jezioro

12

Egzamin

4

dr inż. M. Leszczyński

6

Zaliczenie

2

mgr A. Guzińska

6

Zaliczenie

2

mgr A. Kosmala

4

Zaliczenie

2

dr K. Horubski

14

Egzamin

4

dr hab. prof. UE
W. Dotkuś

6

Zaliczenie

2

dr hab. T. Kocowski,
prof. nadzw. UWr

Wykład

Wykład

Wykład

Wykład
Wykład

Wykład

9.

Czynności
podejmowane
przez
zamawiającego i wykonawców w trakcie
oferty
–
elektronizacja
zamówień
publicznych

Warsztaty

10.
Praktyczne aspekty zamówień publicznych
z punktu widzenia Prezesa UZP

Wykład

11.
Praktyka
orzecznicza
Krajowej
Izby
Odwoławczej wobec zamówień publicznych

Wykład

Razem 94 h/30 ECTS
Ogółem liczba godzin: 180/55 ECTS

10

Egzamin

3

mgr I. Ziarniak

6

Zaliczenie

2

mgr J. Sadowy

6

Zaliczenie

2

mgr M. Stręciwilk

