
Wydział: Prawa i Ekonomii 

Nazwa studiów: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TEORII I PRAKTYCE 

Dla kogo? 

    Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za realizację 

zamówień publicznych zarówno w podmiotach zobowiązanych do 

realizacji zamówień (np. organy administracji rządowej 

i samorządowej, podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa 

lub samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki sektora finansów 

publicznych, podmioty korzystające ze środków publicznych, 

państwowe i komunalne jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność o charakterze użyteczności publicznej, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej itp.) jak i osób 

odpowiedzialnych u potencjalnych oferentów za przygotowanie 

dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne (np. 

podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją zamówień 

publicznych, banki, itp.). 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

    Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje wszechstronne 

przygotowanie do podjęcia pracy, na stanowisku specjalisty ds. 

zmówień publicznych, w organach administracji rządowej, 

samorządowej oraz innych instytucjach o zróżnicowanym 

charakterze, a także we wszelkich podmiotach prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Liczba punktów 

ECTS: 
41 ECTS 

Liczba godzin: 200 godziny (wykłady, konwersatoria, seminaria) 

Czy program 

obejmuje praktyki? 

Program studiów podyplomowych Zamówienia publiczne w teorii i 

praktyce  nie przewiduje praktyk zawodowych. 

Skrócony opis oferty 

Program ma charakter interdyscyplinarny. Łączy problematykę 

zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych 

dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów 

publicznych) oraz technik negocjacyjnych. 

Został przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia 

kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich 

konkurencyjności na rynku pracy jak i dla osób, które postanowią 

pozyskać nowy zawód specjalisty do spraw zamówień publicznych 

(kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 27.04.2010 roku w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania). 

Studia Podyplomowe mają przyczynić się w podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych słuchaczy, a także uzupełnianiu 

posiadanych przez nich: wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

  



Studia trwają dwa semestry, a program  kształcenia  umożliwia 

uzyskanie przez słuchacza 41 punktów ECTS, oraz określa efekty 

uczenia się uzyskiwane w procesie kształcenia. 

Wymogi związane 

z ukończeniem 

studiów: 

Słuchacz zobowiązany jest spełnić wszystkie wymogi określone w 

programie kształcenia, w szczególności osiągnąć określone 

programem efekty uczenia się i przewidzianą liczbę punktów ECTS 

poprzez otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i 

zdanie egzaminów, a także przygotowanie pod kierunkiem promotora 

pracy końcowej oraz złożenia z oceną pozytywną egzaminu 

kończącego studia. 

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych, zgodnie z wzorem określonym w aktach prawa 

powszechnie obowiązującego. Świadectwo może być wydane osobie, 

która spełniła wszystkie wymogi określone w programie kształcenia, 

w szczególności osiągnęła określone programem kształcenia efekty 

uczenia się i liczbę punktów ECTS poprzez otrzymanie pozytywnych 

ocen ze wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów, a także 

przygotowała pod kierunkiem promotora pracę końcową oraz złożyła 

z oceną pozytywną egzamin kończący studia. Warunkiem otrzymania 

świadectwa jest terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia i 

uiszczenie pozostałych kosztów związanych z kształceniem na 

studiach podyplomowych. 

Cena za semestr:  1400 PLN 

Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wybrane soboty i 

niedziele w godzinach od 8:00 do 20:15 w budynku WPiE przy ulicy 

Zbierskiego 2/4 w Częstochowie. 

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, 

strona www 

Informacji na temat ww. studiów podyplomowych udziela: 

mgr Aleksandra Kozak  

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

42-200 Częstochowa, 

ul. Zbierskiego 2/4, 

pokój:  3.09 

telefon: 34 3783 120, 

mail: ucku@ujd.edu.pl  

  

Kierownik studiów: 

dr Ewa Bitner  

 


