
Załącznik  
do uchwały nr 453 z dnia  29 kwietnia 2015 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

 

Opis	zakładanych	efektów	kształcenia:	

 
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: 

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 
Poziom kształcenia: studia podyplomowe 

  

SYMBOL 
         Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 
  

  
WIEDZA 

 

K_W01 

  
ma rozszerzona wiedze na temat pojęć, terminologii, instytucji i metod 
właściwych dla prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-
prywatnego  

K_W02 

posiada rozszerzoną wiedzę o interpretacji i stosowaniu prawa w obszarze 
zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 
 

K_W03 
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa publicznego materialnego w 
obszarze zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 

K_W04 

  
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa prywatnego materialnego 
obszarze zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 

K_W05 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu postępowania 
administracyjnego oraz dziedzin pokrewnych obszarze zamówień 
publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 

K_W06 
zna zasady etyki prawniczej przydatne w obszarze gospodarowania 
środkami publicznymi 

  
  

UMIEJĘTNOŚCI 
 
  

K_U01 

umie odnaleźć obowiązujące przepisy prawne w kontekście stanów 
faktycznych dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-
prywatnego 
 

K_U02 
słuchacz umie interpretować przepisy prawne 
 

K_U03 
słuchacz umie sporządzać podstawowe pisma procesowe i inne 
dokumenty stosowane w obrocie prawnym w obszarze zamówień 



publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 

K_U04 

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych 
z zakresu prawa z wykorzystaniem zasad pisania prac 
naukowych w oparciu o stosowną literaturę  

K_U05 

rozumie społeczne uwarunkowania systemów 
i rozwiązań prawnych w obszarze zamówień publicznych oraz partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

K_U06 
umie stosować zasady etyki prawniczej w obszarze gospodarowania 
środkami publicznymi 

  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

  

K_K01 

rozumie potrzebę śledzenia zmian przepisów prawnych w obszarze 
zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 
  

 
K_K02 

rozumie znaczenie orzecznictwa w procesie stosowania 
prawa i potrzebę śledzenia jego zmian w obszarze zamówień publicznych 
oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 
 

K_K03 
jest przygotowany do pełnienia funkcji specjalisty do spraw zamówień 
publicznych 

K_K04 
jest przygotowany do dalszego kształcenia, również 
samodzielnego  

 
K_K05 

umie współpracować w grupie przy rozwiązywaniu zagadnień 
praktycznych  

K_K06 
ma świadomość znaczenia norm etycznych i społecznych 
w sferze publicznej i zawodowej  

 
 
 


