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Nazwa przedmiotu

Zamówienia publiczne

Kod ECTS

10.9.0539
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy
samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa, administracja
biznesu i finansów, ogólnoadministracyjna, administracja gospodarcza

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Edvardas Juchnevičius; dr Hanna Wolska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 20 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 10 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kry-terium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG: a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy
i umiejętno-ści, b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści, c)
ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności, d) ocena dst+ - powyżej
60% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści, e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy
i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
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Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regulacją prawną dotyczącą prawa zamówień publicznych oraz zasadami realizacji zamówień
publicznych w Polsce.

Treści programowe

1. Zasady zamówień publicznych 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych 3. Zasady postępowania o udzielenie
zamówienia 4. Prawa i obowiązki zamawiającego/wykonawcy 5. Tryby udzielania zamówień publicznych (przetarg nieograniczony i ograniczony) 6.
Tryby udzielania zamówień publicznych (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia) 7. Tryby udzielania zamówień
publicznych (zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna) 8. Wybór najkorzystniejszej oferty 9.
Zamówienia sektorowe 10. Postępowania szczególne 11. Umowy w sprawach zamówień publicznych 12. Zasady kontroli udzielania zamówień
publicznych 13. Środki ochrony prawnej 14. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych 15. Zasady zamówień
publicznych w UE.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa  2017,
A. Powałowski (red.),Leksykon zamówień publicznych, Warszawa
2014.                                                                                                                                 
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
P. Granecki., Prawo zamówień publicznych: komentarz, Warszawa 2016.     
J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student: - potrafi okreslić podstawowe instytucje zamówień publicznych, - zna i
potrafi przedsta-wić żródła prawa zamówień publicznych - zna i potrafi przesdtawić
tryby zamówień publicznych w Polsce

Umiejętności

Student potrafi: - dokonać wykładni przepisów prawa zamówień publicznych -
wykorzystać wiedzieć jak wykorzystać wiedzę zarówno z perspektywy wykonawcy
jak i zamawiającego

Kompetencje społeczne (postawy)

Student : - umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów badawczych, -
potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych prawa zamówień
publicznych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1222/edvard_juchnevic
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