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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Europejskie Prawo Zamówień Publicznych

Kod ECTS

10.2.0217
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Prawa i
Administracji

European Business
Administration

forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
10 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

angielski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
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-
wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

Podstawowe kryteria oceny

zgodnie z regulaminem studiów UG
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Zadaniem studentów bedzie przedstawienie pracy pisemnej lub prezentacji i jej ustnego wygłoszenia.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie systemu zamówień publicznych w UE i zakresu prawnych jego regulacji ; pokazanie znaczenia
zamówień  dla rozwoju społeczno-gospodarczego

Treści programowe

1. Zakres i podstawowe definicje
2. Znaczenie zamówień publicznych na rynku wspólnym
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3. wartość zamówienie, metoda obliczenia i znaczenia wartości dla przebiegu postępowania
4. Wykluczenie wykonawców
5. Ogólne zasady zamównień publicznych
6. Postępowanie w zakresie zamówień publicznych - rodzaje, zasasy i przebieg
7. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, przydział zamówień publicznych
8. Udzielenie zamówienia, zawarcie umowy  i jej realizacja
9. Zielone zamówienia i zamówienia społecznie odpowiedzialne
10. zamówienia sektorowe (woda , energia, transport i usługi pocztowe)
11. Zamówienia w zakresie bezpieczeństwa i obronności
12. koncesje na roboty budowlane
13. środki ochorny prawnej

Wykaz literatury

literatura obowiązkowa :
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE
Direktywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji
Aktualna literatura uzupełniająca zostanie podana na wykładach   

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Studenci potrafią wykazać się wiedza na temat regulacji
zamówień publicznych i wartości jakie są realizowane za
ich pośrednictwem.

Wiedza

Studenci znają system zamówień publicznych na poziomie harmonizowanych
regulacji europejskich They can qoute the main rules and procedures of public
procurement, the role of the EU authorities in biulding a european system of public
procurment.

Umiejętności

Studenci potrafią wytłumaczyć rolę zamówień publicznych dla rynku współnego,
potrafią wybrać i zastosować prawidłową procedurę i zrealizowac poszczególne jej
etapy , potrafią zaprojektować wybraną dokumentację konieczną dla
zrealizowania zamówienia publicznego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Students potrafią wytłumaczyć wpływ zamówień publicznych na ich codzienne życie
rozumieją znaczenie zamówień publicznych dla socjalnego i gospodarczego
wymiaru kreowania rynku krajowego i rynku wspólnego.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/701/anna_dobaczewska
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