
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Celem studiów jest przekazanie podstawowej z zakresu konkurencyjność, trybów 

udzielenia zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyboru 

oferenta, gospodarowania środkami publicznymi oraz odpowiedzialności nieprzestrzeganie prawa 

zamówień publicznych, tym kary i korekty finansowe. 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-3-ZAP-JWZ Punkty ECTS 4 

Semestr: IV Letni/zimowy letni 

Kierunek: Zarządzanie Specjalność:  

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Ponadkierunkowy Forma zajęć
3
: wykład 

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem …90…. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych      30             godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta   60    godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych                   godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta       godz. 

 

Prowadzący: Mgr Elżbieta Szymanik Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Finanse publiczne, ekonomia 

 

Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą X 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
X 

3. Ćwiczenia aktywizujące  

4. Metody problemowe  

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
X 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



 

Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1.  

Wprowadzenie do przedmiotu , w tym zasady finansów publicznych, 

podmioty  zobligowane do przestrzegania Prawa Zamówień Publicznych 

(PZP) i  konieczność przestrzeganie Prawa zamówień publicznych.  
3 

2.  Tryby udzielenia zamówienia . Zamówienia dodatkowe i uzupełniające. 5 

3.  

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne -  kryteria, opis 

przedmiotu zamówienia, wartość zamówienia, a łączna wartość  

zamówienia. 

6 

4.  
Co powinna zawierać oferta, Specyfikacja istotnych warunków  

zamówienia. Najkorzystniejsza oferta. 
4 

5.  
Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne. Przyczyny 

odrzucenia oferty przez zamawiającego. 
4 

6.  
Rola i zadania komisji przetargowej. Kontrola udzielania zamówienia.  Rola 

i zadania Krajowej Izby Odwoławczej. 
4 

7.  
Konsekwencje nieprzestrzegania PZP – przykłady łamania przepisów PZP, 

korekty nakładane na zamawiającego. 
4 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03 

K01 

Wykład Zaliczenie 

ustne 

K_W16 

K_W17 

K_W18 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K02 

K_K09 

 Ćwiczenia   

 Konwersatorium    

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami; 

Prawo Zamówień publicznych, Komentarz ekspertów, Wydawnictwo Wiedza i 

praktyka, Warszawa 2010; 

Granecki P.,  Prawo Zamówień publicznych- komentarz, Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa 2009 r. 

Uzupełniająca: Prawo zamówień publicznych 2010, Praktyczny komentarz ekspertów, 

wydawnictwo Wiedza i praktyka, Warszawa 2010 

Peter Trepte , Przewodnik po procedurach zamówień publicznych w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, UZP Warszawa 2006 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   



Marian Lemke, Dariusz Piasta ,Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, UZP Warszawa 2006 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

WIEDZA 

W01 posiada wiedzę teoretyczną z zakresu ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

S1A_W02 K_W16 

W02 zna i rozumie tryby udzielania zamówienia 

publicznego,  

S1A_W07 K_W17 

W03 zna typowe obszary wrażliwe na wystąpienia 

nieprawidłowości w zakresie przygotowywanego 

zamówienia i kryteriów jego oceny. 

S1A_W07 K_W18 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 potrafi wyszukiwać w dokumentach i komentarzach, a 

także orzecznictwie Prezesa PZP odstępstwa od zasad 

stosowania ustawy 

S1A_U03 

S1A_U02 

 

K_U01 

 

U02 rozumie i zna zasadę konkurencyjności i zakaz 

uprzywilejowania jakiegokolwiek potencjalnego 

wykonawcy; rozumie przypadki naruszeń nie 

skutkujących karami- korektami 

S1A_U02 

S1A_U01 

K_U04 

U03 potrafi sporządzić specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia,  – na potrzeby edukacji  oraz potrafi 

wybrać w oparciu o ustalone kryteria najkorzystniejszą 

ofertę 

S1A_U03 K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 potrafi pracować w grupie w trakcie omawianych i 

analizowanych przypadków związanych z 

przeprowadzeniem postępowania; rozumie 

konsekwencje nakładane w związku z naruszeniem 

prawa zamówień publicznych  

S1A_K02 

S1A_K03 

K_K02 

K_K09 

 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 

efektów 
kształcenia 

określonego dla 

modułu  w 
zakresie wiedzy 

umiejętności i 

kompetencji 

Student uzyskuje 

poniżej 50% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 50 do 59% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 60 do 69% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 70 do 79% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 80 do 89% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

powyżej 89% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

                                                      
5
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego                     

i praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



 

Warunki zaliczenia  

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ustnego 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


