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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

 

Polski 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Mariusz Zaborowski 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Mariusz Zaborowski 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Student poznaje zagadnienia i uregulowania związane z udzielaniem zamówień 
publicznych oraz uczestnictwem przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych.  
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Uzyskuje wiedzę niezbędną 

do uczestniczenia w 

zamówieniach publicznych 

 

[SU3] Ocena umiejętności 

wykorzystania wiedzy 

uzyskanej w ramach 

przedmiotu 
[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Potrafi zinterpretować zasady 

dotyczące uczestnictwa 

przedsiębiorców w rynku 

zamówień publicznych 

 

[SK5] Ocena umiejętności 

rozwiazywania problemów 

występujących w praktyce 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Poznaje zasady 

funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych 

 

[SW1] Ocena wiedzy 

faktograficznej 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Pojęcie przedsiębiorcy 

2. Czym są zamówienia publiczne 

3. Cel wprowadzenia regulacji dotyczących zamówień publicznych 

4. Aspekty ekonomiczne zamówień publicznych 

5. Kto może być uczestnikiem rynku zamówień publicznych 

6. Rynek zamówień publicznych 

7. Konkurencyjność na rynku zamówień publicznych 

8. Przygotowanie i uczestniczenie przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych 

9. Zasady udzielania zamówień publicznych 

10. Podział zamówień publicznych 

11. Tryby udzielania zamówień publicznych 

12. Nowe procedury udzielania zamówień publicznych 

13. Umowy o zamówienie publiczne 

14. Środki ochrony prawnej przysługujące przedsiębiorcy  

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
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Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność 80% 

Test 

80% 

60% 

20% 

80% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  Ustawa z dnia 11.09.2019 - Prawo zamówień Publicznych 

K. Puchacz, Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 

Sprawozdania systemowe Prezesa Urzędu zamówień publicznych 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy – www.uzp.gov.pl 

 
 

Adresy eZasobów 
 

 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Co to jest zamówienie publiczne 

2. Pojęcie wykonawcy i zamawiającego 

3. Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


