
 
Wydział Ekonomiczny UMCS ogłasza rekrutację na 

2-semestralne studia podyplomowe z zakresu 

zamówień publicznych 
organizowane pod patronatem  

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
IV EDYCJA 

 
 
Czas trwania: studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, a 
zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele.  
 

Program studiów: obejmuje 208 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie 
warsztatów (w tym komputerowych), wykładów i seminariów.  
Program studiów jest zgodny z Wzorcowym programem studiów podyplomowych z 
zakresu zamówień publicznych określonym przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 
 

Opis studiów:  celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi i 
pozaprzetargowymi formami wydatkowania środków publicznych oraz przygotowanie 
absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania 
zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej. 

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (posiadających dyplom 
licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza) w szczególności:  

• osób już uczestniczących lub zamierzających brać udział w procesie przygotowania i 
dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczących w pracach komisji 
przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowujących i składających oferty w 
imieniu wykonawców,  

• osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w 
tym z jednostkami samorządu terytorialnego  

Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych pragnącym zyskać nowe 
kwalifikacje zawodowe, bardzo przydatne na trudnym rynku pracy.  

 

Absolwent Studium stanie się specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym 
skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania 
środków publicznych. Uzyskana wiedza oraz zdobyte w trakcie zajęć umiejętności 
opracowania projektów będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym 
realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy lub potencjalnych nowych 
pracodawców. 

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z 
przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy 
dyplomowej.  

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz 
certyfikat podpisany przez Prezesa UZP. 
 

Kadra dydaktyczna: stanowią ją eksperci-praktycy mający bogate, wieloletnie 
doświadczenie w zakresie zamówień publicznych przy wsparciu kadry akademickiej.  



 
 

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2014 r. 
 

Opłata za semestr: 2100 zł (w tym 150 zł wpisowe) – możliwość wpłaty w II ratach 
 
Termin składania dokumentów: do 20 września 2014 r. (osobiście lub pocztą) 

Program studiów (208 godz.):  
1. Wykład inauguracyjny Prezesa UZP- System zamówień publicznych w Polsce   
2. Rynek zamówień publicznych  
3. System zamówień publicznych w prawie europejskim  
4. Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych  
5. Zakres i zasady systemu oraz tryby udzielania zamówień publicznych w Polsce  
6. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego  
7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (warsztaty)  
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją postępowania 

(warsztaty)  
9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (warsztaty); 

10. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej wykonawcy  
11. Sprawozdawczość zamówień publicznych oraz wydatki publiczne do 14.000 euro 
12. Warsztaty komputerowe  
13. Umowy w zamówieniach publicznych;  
14. Zamówienia sektorowe oraz kontrola zamówień  
15. Środki ochrony prawnej  
16. Specyfika zamówień publicznych na roboty budowlane;  
17. Specyfika zamówień publicznych z wykorzystaniem środków europejskich 
18. Audyt zamówień publicznych 
19. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w sprawie zamówień publicznych 
20. Ryzyko w zamówieniach publicznych 
21. Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw 
22. Seminarium dyplomowe 

 

Zasady przyjęć: na podstawie złożonego kompletu dokumentów.  
 
Komplet dokumentów obejmuje: 

1. Podpisany kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK  
2. Oryginał, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez 

uczelnie kserokopia  
3. dwie fotografie 
4. kserokopia dowodu osobistego 

5. pokwitowanie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł  
 

Szczegółowe informacje o studiach: www.podyplomowe.umcs.pl 
 
Informacji udzielają:  
dr Tomasz Budzyński  
Katedra Finansów Publicznych 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 pok. 403  
20-031 Lublin  
Telefon: 81 53-57-89 lub 509-240-910  
E-mail: tomasz.budzynski@umcs.lublin.pl  

mgr Elżbieta Kwiatkowska  
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 202 
20-031 Lublin  
Telefon: 81 537-51-93  
E-mail: elzbieta.kwiatkowska@umcs.lublin.pl 

 


