
Określenie obszaru kształcenia/obszarów 

kształcenia, do którego przyporządko-

wane są studia podyplomowe 

Nauki społeczne/prawne/nauki o administracji 

Język prowadzonych studiów podyplo-

mowych 

Studia prowadzone w całości w języku polskim 

Ogólne cele kształcenia Celem kształcenia jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie 

wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa zamówień pu-

blicznych i organizacji procesu udzielania zamówień publicznych. 

Celem tych studiów jest również przekazanie umiejętności i wiedzy 

z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z 

zamówieniami publicznymi 

Związek efektów kształcenia z misją i 

strategią uczelni 

Studia podyplomowe są dobrym przykładem współpracy Uniwersy-

tetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności studia 

te podnoszą oraz uzupełniają poziom wykształcenia absolwentów w 

zakresie prawa zamówień publicznych, które jest wykładane zarów-

no na studiach prawniczych jak i administracyjnych. Studia te są 

chętnie wybierane przez osoby zatrudnione w administracji publicz-

nej i dzięki znaczącemu udziałowi wykładowców-praktyków sta-

nowią przykład łączenia i przekazywania wiedzy praktycznej z 

teoretyczną. 

Różnice w stosunku do innych studiów 

podyplomowych o podobnie zdefinio-

wanych celach i efektach kształcenia 

prowadzonych na uczelni 

Studia tego typu nie są prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Problematyka zamówień publicznych co najwyżej jest jednym z 

przedmiotów o nieznacznym wymiarze godzin, wykładanych na 

innych studiach podyplomowych – np. Podyplomowych Studiach 

Administracji Publicznej 

Wymagania wstępne Ukończone studia wyższe 

Zasady Rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Limit przyjęć (od .... do) 40-60 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji 

60 ECTS 

Liczba semestrów 2 semestry 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

(praca końcowa/egzamin końcowy/inne) 

egzamin końcowy – pisemny – test sprawdzający wiedzę wykładaną na tych 

studiach podyplomowych 

Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych 

WIEDZA 

K_W01 ma wiedzę w zakresie podstaw prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego,  finansów 

publicznych na tle innych nauk społecznych 

K_W02 zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów władzy publicznej, zasady wyko-

nywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi  

K_W03 posiada podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji oraz zna i 

rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania przez nie 

zadań publicznych 

K_W04 Ma wiedzę w zakresie unijnych podstaw prawnych zamówień publicznych i relację pomiędzy 

regulacją unijną a polską ustawą Prawo zamówień publicznych 

K_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wykonawców, 

odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających 

K_W06 ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich powoływania 

oraz ich kompetencje 

K_W07 ma gruntowną wiedzę na temat prawnych podstaw przygotowania i przeprowadzenia postępo-

wania o udzielenie zamówień publicznych 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego  

K_U02 potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania admini-

stracji rządowej i samorządowej i wykonywanych zadań publicznych 

K_U03 potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia za-

gadnienia, problemu lub oceny danej instytucji 

K_U04 potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o 

administracji, nauk prawnych i nauk pokrewnych 

K_U05 potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz ekonomicznych 



związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowania środkami pu-

blicznymi 

K_U06 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk ekonomicz-

nych do zgodnego z prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów związa-

nych z wykonywaniem funkcji pracownika lub urzędnika publicznego 

K_U07 Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych wybranym 

zakresem nauk o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potrafi do-

skonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego do-

skonalenia się 

K_K02 wykazuje predyspozycje do efektywnego działania 

K_K03 wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących 

funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa 

Plan studiów na studiach podyplomowych 

Lp. Nazwa modułu kształcenia 
forma 

zajęć* 
O/F** 

liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1. Podstawy prawa prywatnego K O 22  8 ECTS 

2. Podstawy finansów publicznych K O 8 4 ECTS 

3. System zamówień publicznych  K O 28 9 ECTS 

4. 
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego 
K O 28 9 ECTS 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego K O 41 12 ECTS 

6. Środki odwoławcze K O 18 5 ECTS 

7. Umowa o zamówienie publiczne K O 13 4 ECTS 

8. Kontrola w systemie zamówień publicznych K O 13 3 ECTS 

9. Odpowiedzialność w systemie zamówień publicznych K O 9  6 ECTS 

Łączna liczba godzin: 180 Łączna liczba punktów ECTS: 60 ECTS 

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych 
Nazwa modułu kształcenia Podstawy prawa prywatnego 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UJ Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształce-

nia 

EKl: ma wiedzę w zakresie podstaw prawa cywilnego na tle innych nauk społecznych K_W01 

(3),  

EK2: ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich powo-

ływania oraz ich kompetencje: K_W10 (1) 

EK3: potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia 

zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji: K_U03 (2) 

EK4: ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potra-

fi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego 

doskonalenia się: K_K01(1) 

Typ modułu kształcenia (obowiązko-

wy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Zimowy/letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzą-

cych moduł 

SSN prof. dr hab. Marta Romańska, Dr Grzegorz Suliński,  

SSA Andrzej Struzik 

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminują-

cej/egzaminujących bądź udzielającej 

zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to 

osoba prowadząca dany moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycz-

nych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego i 

studentów, gdy w danym module prze-

widziane są takie 

22 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

8 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 22 godziny, Konsultacje wykładowcy: 3 godziny 

Łącznie 25 godzin tzw. kontaktowych 



8 pkt ECTS x 25 godzin = 200 godzin 

w tym: 

25 godzin kontaktowych i 175 godzin niekontaktowych 

(praca własna słuchacza) 

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studentów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, w 

tym zasady dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma i warunki 

zaliczenia poszczególnych zajęć wcho-

dzących w zakres danego modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Przedmioty: 

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego 

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego 

Sądowe dochodzenie roszczeń  

Zakresem omawianego materiału objęte są te wybrane zagadnienia prawa i postępowania 

cywilnego oraz prawa gospodarczego, które mogą być przydatne w procesie udzielania za-

mówień publicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę zakresem wykładu zostanie objęta problematyka: 

Podmiotów prawa cywilnego, w tym ustroju przedsiębiorców, 

przedmiotów stosunków cywilnoprawnych - m.in. pojęcia „rzeczy",  „mienia”, „przedsię-

biorstwa” 

czynności prawnych, podstawowych ich rodzajów oraz zasad dokonywania, formy oświad-

czeń woli, 

zasad wykładni oświadczeń woli, 

zagadnienia bezwzględnej nieważności, wzruszalności, oraz bezskuteczności względnej 

czynności prawnych, 

zagadnienia zobowiązania, długu i odpowiedzialności, 

świadczenia w stosunku zobowiązaniowych, jego 

rodzajów, szczególnych zasad dotyczących 

świadczeń pieniężnych, 

elementów wybranych umów nazwanych, 

ustroju sądów powszechnych 

przebiegu postępowania cywilnego 

środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym 

Wykaz literatury podstawowej i uzupeł-

niającej 

Literatura podstawowa: Prawo cywilne dla studentów administracji, Zbigniew Szczurek, 

wyd. 5, Warszawa 2012; wydawnictwo: Wolters Kluwer-Lex. 

Literatura uzupełniająca: Zarys prawa cywilnego, autorzy: Teresa Filipiak, Jan Mojak, Miro-

sław Nazar, Elżbieta Niezbecka, Lublin 2010 

Nazwa modułu kształcenia Podstawy finansów publicznych 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształce-

nia 

EK1: ma podstawową wiedzę w obrębie wybranych dyscyplin w zakresie nauk ekonomicznych 

w szczególności w zakresie finansów publicznych: K_W01 (3) 

EK2: potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk ekonomicznych zwią-

zanych z funkcjonowaniem organów administracji, kształtowaniem ich składu, sposobem 

rozwiązywania zadań administracyjnych oraz sposobem dysponowania środkami publicznymi: 

K_U 05 (2) 

EK5: Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych wy-

branym zakresem nauk ekonomicznych: K_U 13 (2) 

Typ modułu kształcenia (obowiązko-

wy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Zimowy 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzą-

cych moduł 

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka 

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminują-

cej/egzaminujących bądź udzielającej 

zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to 

osoba prowadząca dany moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycz-

nych wymagających bezpośredniego 

8 



udziału nauczyciela akademickiego i 

studentów, gdy w danym module prze-

widziane są takie 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

4 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 8 godziny, Konsultacje wykładowcy: 3 godziny 

Łącznie 11 godzin tzw. kontaktowych 

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin 

w tym: 

11 godzin kontaktowych i 89 godzin niekontaktowych 

(praca własna słuchacza) 

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studentów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, w 

tym zasady dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma i warunki 

zaliczenia poszczególnych zajęć wcho-

dzących w zakres danego modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem finansów publicznych. 

Przedstawione zostaną elementy składowe sektora finansów publicznych oraz ich udział w 

dochodach i wydatkach sektora. W dalszej kolejności zostaną scharakteryzowane podstawowe 

zasady budżetowe tj. zasada jedności, zupełności, równowagi, roczności i szczegółowości a 

także struktura dochodów i wydatków budżetu państwa, problematyka deficytu budżetowego i 

długu publicznego. Druga część wykładu zostanie poświęcona finansom jednostek samorządu 

terytorialnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę budżetową JST, dochody, 

wydatki i granice zadłużania się samorządu terytorialnego. Wykład w szczególności 

uwzględnia zmiany w polskim sektorze finansów publicznych, które już obowiązują lub zaczną 

obowiązywać w wyniku uchwalenia nowej ustawy o finansach publicznych. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupeł-

niającej 

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne, PWN 2005, 

Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 

PWN 2007 

Nazwa modułu kształcenia System zamówień publicznych 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

EK1: posiada podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji 

oraz zna i rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywa-

nia przez nie zadań publicznych K_W03 (3) 

EK2: ma wiedzę w zakresie unijnych podstaw prawnych zamówień publicznych i relację 

pomiędzy regulacją unijną a polską ustawą Prawo zamówień publicznych K_W04 (3) 

EK3 Ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich 

powołania oraz ich kompetencje K_W06 (3) 

EK4potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania 

administracji rządowej i samorządowej i wykonywanych zadań publicznych K_U02 (3) 

EK5 potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 

nauk o administracji, nauk prawnych i nauk pokrewnych K_U04 (2) 

EK6: potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz eko-

nomicznych związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowa-

nia środkami publicznymi K_U05 (2) 

Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Zimowy/letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

dr Marcin Smaga, Mateusz Winiarz, Małgorzata Stręciwilk, Bogdan Artymowicz, dr Iza-

bela Rzepkowska 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

28 



niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

9 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 28 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 6 godziny 

 Łącznie 34 godziny tzw. kontaktowe   

9 pkt ECTS x 25 godzin = 225 godzin  

w tym: 

34 godziny kontaktowe i 191 godzin niekontaktowych (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Ogólne przedstawienie problematyki zamówień publicznych w oparciu o przepisy prawa 

wspólnotowego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych: 

- źródła prawa, 

- historia regulacji, 

- orzecznictwo ETS, 

- cele regulacji,  

- zasady udzielania zamówień publicznych, 

- zamawiający, wykonawca, 

- dostawy, usługi roboty budowlane, 

- usługi priorytetowe i niepriorytetowe, 

- zamówienia mieszane, 

- system zamówień publicznych – zamówienia podprogowe, krajow i unijne, mechanizm 

ustalania progów, wartośc zamówienia,  

- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i jego rola w systemie zamówień publicznych, 

- organizacja zamówień publicznych u zamawiającego 

- Zamówienia sektorowe 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 

2010 r.  

Literatura uzupełniająca A. Sołtysińska, Europejskie zamówienia publiczne 

Nazwa modułu kształcenia Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

EK1: ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wy-

konawców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających K_W05 (2) 

EK2: ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich po-

woływania oraz ich kompetencje K_W06 (3) 

EK3: ma gruntowną wiedzę na temat prawnych podstaw przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych K_W07 (3) 

EK4: potrafi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia publiczne-

go K_U01 (3) 

EK5: potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzy-

gnięcia zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji K_U03(2) 

EK6: potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz eko-

nomicznych związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowa-

nia środkami publicznymi K_U05 (1) 

EK7: Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych 

wybranym zakresem nauk o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych (K_U07) 

EK8: ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, 

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę 

stałego doskonalenia się  K_K01 (3) 

EK9: wykazuje predyspozycje do efektywnego działania K_K02 (3) 

EK10: wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień doty-

czących funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa K_K03 (3) 



Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

dr Marcin Smaga, Mateusz Winiarz 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

28 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

9 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 28 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 6 godziny 

 Łącznie 34 godziny tzw. kontaktowe   

9 pkt ECTS x 25 godzin = 225 godzin  

w tym: 

34 godziny kontaktowe i 191 godzin niekontaktowych (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia - opis przedmiotu zamówienia i dokumenty przedmiotowe, 

- oszacowanie przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych, 

- przesłanki negatywne udziału w postępowaniu, 

- przesłanki pozytywne udziału w postępowaniu, 

- preferencje społeczne, 

- konsorcjum i korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego, 

- dokumenty podmiotowe, 

- kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2010 r.  

Literatura uzupełniająca 

A. Sołtysińska, Europejskie zamówienia publiczne 

Nazwa modułu kształcenia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

EK1: ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wy-

konawców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających K_W05 (2) 

EK2: ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich po-

woływania oraz ich kompetencje K_W06 (3) 

EK3: ma gruntowną wiedzę na temat prawnych podstaw przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych K_W07 (3) 

EK4: potrafi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia publiczne-

go K_U01 (3) 

EK5: potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzy-

gnięcia zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji K_U03(2) 

EK6: potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz eko-

nomicznych związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowa-



nia środkami publicznymi K_U05 (1) 

EK7: Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych 

wybranym zakresem nauk o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych (K_U07) 

EK8: ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, 

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę 

stałego doskonalenia się  K_K01 (3) 

EK9: wykazuje predyspozycje do efektywnego działania K_K02 (3) 

EK10: wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień doty-

czących funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa K_K03 (3) 

Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

Mateusz Winiarz, Bogdan Artymowicz, dr Marcin Smaga, Michał Gajoch 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

41 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

12 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 41 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 9 godzin 

 Łącznie 50 godzin tzw. kontaktowych 

12 pkt ECTS x 25 godzin = 300 godzin  

w tym: 

50 godziny kontaktowe i 250 godzin niekontaktowych (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia - tryby i przesłanki ich wyboru, 

- ogłoszenie/zaproszenie do składania ofert 

- modyfikacja SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, 

- oferta, jej rodzaje, forma 

- wadium 

- otwarcie ofert, 

- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- usuwanie braków i omyłek, rodzaje omyłek, sposób poprawy omyłek, tzw. omyłka wro-

cławska jako zmiana treści oferty, 

- kwalifikacja wykonawców, 

- badanie ofert, 

- ocena ofert, 

- aukcja elektroniczna 

- wybór najkorzystniejszej oferty, 

- wykluczenie wykonawców, odrzucenie ofert, 

- unieważnienie postępowania, 

- zawarcie umowy, 

- jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a tajemnica przedsiębior-

stwa 

- fundusze UE  i specyfika udzielania zamówień finansowanych ze środków UE 

- Konkurs 



- dynamiczny system zakupów 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2010 r.  

Literatura uzupełniająca 

A. Sołtysińska, Europejskie zamówienia publiczne 

Nazwa modułu kształcenia Środki odwoławcze 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

EK1: ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wy-

konawców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających K_W05 (2) 

EK2: ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich po-

woływania oraz ich kompetencje K_W06 (3) 

EK3: potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzy-

gnięcia zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji K_U03(2) 

EK4: potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz eko-

nomicznych związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowa-

nia środkami publicznymi K_U05 (1) 

EK5: Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych 

wybranym zakresem nauk o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych (K_U07) 

EK6: ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, 

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę 

stałego doskonalenia się  K_K01 (3) 

EK7: wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień doty-

czących funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa K_K03 (3) 

Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

Małgorzata Stręciwilk, SSO Barbara Przybyła 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

18 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

5 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 18 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 4 godziny 

 Łącznie 22 godziny tzw. kontaktowe 

5 pkt ECTS x 25 godzin = 125 godzin  

w tym: 

22 godziny kontaktowe i 103 godziny niekontaktowe (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Rodzaje środków ochrony prawnej.  

Krajowa Izba Odwoławcza 

Legitymacja do wnoszenia środków ochrony prawnej 



Terminy w postępowaniu odwoławczym 

Przesłanki odwołania 

Procedura odwoławcza 

Wpis i koszty postępowania 

Skutki wniesienia odwołania 

Rodzaje rozstrzygnięć 

Kary finansowe 

Skarga na orzeczenie KIO 

Legitymacja skargowa 

Różnica pomiędzy skargą a odwołaniem 

Wymogi formalne skargi  

Rodzaje rozstrzygnięć 

Koszty postępowania 

Zabezpieczenie roszczenia 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2010 r.  

Literatura uzupełniająca 

A. Sołtysińska, Europejskie zamówienia publiczne 

Nazwa modułu kształcenia Umowa w zamówieniach publicznych 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

EK 1: ma wiedzę w zakresie podstaw prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego,  

finansów publicznych na tle innych nauk społecznych K_W01 (2) 

EK 2: zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów władzy publicznej, 

zasady wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi 

K_W02 (2) 

EK 3: ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wy-

konawców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających K_W05 (3) 

EK 4: potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzy-

gnięcia zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji K_U03(2) 

EK 5: potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 

nauk o administracji, nauk prawnych i nauk pokrewnych K_U04 (2) 

EK 6: potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz eko-

nomicznych związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowa-

nia środkami publicznymi K_U05  (2) 

EK 7: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk 

ekonomicznych do zgodnego z prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych pro-

blemów związanych z wykonywaniem funkcji pracownika lub urzędnika publicznego 

K_U06 (2) 

EK 8: Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych 

wybranym zakresem nauk o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych K_U07 

(3) 

EK 9: wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień doty-

czących funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa  K_K03(1) 

Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

Alicja Juszczyk, dr inż. Agnieszka Leśniak 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

13 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

4 ECTS 



Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 13 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 2 godziny 

 Łącznie 15 godzin tzw. kontaktowych 

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin  

w tym: 

15 godzin kontaktowych i 85 godzin niekontaktowych (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Forma umowy, 

Czas trwania umowy, 

Zmiana umowy, 

Waloryzacja świadczenia 

Odstąpienie od umowy 

Nieważność umowy i procedura stwierdzania nieważności 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zaliczka 

Warunki kontraktowe FIDIC 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2010 r.  

Literatura uzupełniająca 

A. Sołtysińska, Europejskie zamówienia publiczne 

Nazwa modułu kształcenia Kontrola zamówień publicznych 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

ma wiedzę w zakresie podstaw prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego,  fi-

nansów publicznych na tle innych nauk społecznych K_W01 (2) 

zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów władzy publicznej, zasady 

wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi 

K_W02 (3) 

posiada podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji oraz 

zna i rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania 

przez nie zadań publicznych K_W03 (3) 

ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wykonaw-

ców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających K_W05 (2) 

ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich powoły-

wania oraz ich kompetencje K_W06 (2) 

potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania ad-

ministracji rządowej i samorządowej i wykonywanych zadań publicznych K_U02 (2) 

potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o 

administracji, nauk prawnych i nauk pokrewnych K_U04 (2) 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk ekono-

micznych do zgodnego z prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów 

związanych z wykonywaniem funkcji pracownika lub urzędnika publicznego K_U06 (2) 

ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potrafi 

doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego 

doskonalenia się K_K01 (1) 

wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących 

funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa K_K03 (2) 

Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

Janusz Kot, dr Izabela Rzepkowska, SWSA dr Mariusz Kotulski 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

 



lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

13 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

3 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 13 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 2 godziny 

 Łącznie 15 godzin tzw. kontaktowych 

3 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin  

w tym: 

15 godzin kontaktowych i 60 godzin niekontaktowych (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Kontrola uprzednia 

Kontrola doraźna 

Kontrola zarządcza 

Kontrola NIK 

Kontrola RIO 

Kontrola CBA i ABW 

Kontrola skarbowa 

Kontrola Komisji Europejskiej i ETO w Luksemburgu 

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy 

udzielaniu zamówień publicznych, 

współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. Taryfikator) 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2010 r.  

Literatura uzupełniająca 

A. Sołtysińska, Europejskie zamówienia publiczne 

Nazwa modułu kształcenia Odpowiedzialność w systemie zamówień publicznych 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Polityki Gospodarczej UJ 

Kod modułu  

Język modułu kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 

kształcenia 

ma wiedzę w zakresie podstaw prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego,  fi-

nansów publicznych na tle innych nauk społecznych K_W01 (2) 

zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów władzy publicznej, zasady 

wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi 

K_W02 (3) 

posiada podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji oraz 

zna i rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania 

przez nie zadań publicznych K_W03 (3) 

ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wykonaw-

ców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających K_W05 (2) 

ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich powoły-

wania oraz ich kompetencje K_W06 (2) 

potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania ad-

ministracji rządowej i samorządowej i wykonywanych zadań publicznych K_U02 (2) 

potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o 

administracji, nauk prawnych i nauk pokrewnych K_U04 (2) 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk ekono-



micznych do zgodnego z prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów 

związanych z wykonywaniem funkcji pracownika lub urzędnika publicznego K_U06 (2) 

ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potrafi 

doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego 

doskonalenia się K_K01 (1) 

wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących 

funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa K_K03 (2) 

Typ modułu kształcenia (obowiąz-

kowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko osoby/osób prowa-

dzących moduł 

Prof. dr hab. Janusz Raglewski, Mateusz Winiarz 

Imię i nazwisko osoby/osób egzami-

nującej/egzaminujących bądź udzie-

lającej zaliczenia, w przypadku gdy 

nie jest to osoba prowadząca dany 

moduł 

 

Sposób realizacji Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydak-

tycznych wymagających bezpośred-

niego udziału nauczyciela akademic-

kiego i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie zajęcia  

9 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

6 ECTS 

Bilans punktów ECTS Konwersatorium: 9 godzin,   

Konsultacje wykładowcy: 3 godziny 

 Łącznie 12 godzin tzw. kontaktowych 

6 pkt ECTS x 25 godzin = 150 godzin  

w tym: 

12 godzin kontaktowych i 138 godzin niekontaktowych (praca własna słuchacza)   

Stosowane metody dydaktyczne Konwersatorium 

Metody sprawdzania i oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studen-

tów 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia modułu, 

w tym zasady dopuszczenia do eg-

zaminu, zaliczenia, a także forma i 

warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć wchodzących w zakres danego 

modułu 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo słuchacza w zajęciach 

Treści modułu kształcenia Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar 

Komisje orzekające i ich właściwość 

Oskarżyciel 

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Odpowiedzialność karna związana z systemem zamówień publicznych 

Typy czynów zabronionych 

Kary i ich wymiar 

Zasady odpowiedzialności karnej 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

Borowska Katarzyna, Kościńska-Paszkowska Anna, Bolek Tomasz, Odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca 

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2010 r.  

  

http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/katalog-produktow/?autor=Borowska+Katarzyna
http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/katalog-produktow/?autor=Ko%C5%9Bci%C5%84ska-Paszkowska+Anna
http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/katalog-produktow/?autor=Bolek+Tomasz

