KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I
PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność X

doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) 042 podgrupa prawna
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika) 0421 prawo
CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 450 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

REKRUTACJA:
Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie złożenia
wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji (pl. Słowiański 9,
budynek A-41, pokój 305).
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc).
Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe:
https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php,
 wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji podanie o przyjęcie na studia
podyplomowe,
 kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich,
 oryginał odpisu dyplomu do wglądu podczas składania dokumentów w Dziekanacie
WPiA,
 dowód osobisty - do wglądu,
 kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
 zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Uniwersytet Zielonogórski
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
budynek A-41, pok. 305
tel. 68 328 26 06
dziekanat@wpa.uz.zgora.pl

ADRESACI STUDIÓW
Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w
zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji
publicznych.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo
publiczno-prywatne" jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę
pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Ocena na świadectwie
ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów
objętych planem studiów.
KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW
Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu
specjalisty do spraw zamówień publicznych.
INFORMACJE DODATKOWE:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewaryst Kowalczyk

