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Tabela zgodności dla Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych 
 

 

Tabela zgodności efektów uczenia się 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

Kod składnika opisu poziomu 

charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji: 

uzyskiwanych w 

ramach systemu 

szkolnictwa 

wyższego i nauki  

o charakterze 

zawodowym 

wiedza 

EUS_W01 Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z dziedziny nauk prawnych w zakresie 

systemu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zorientowanych na 

zastosowanie praktyczne w obszarze zamówień publicznych w ramach dyscypliny prawo.   

P7S_WG P7Z WT 

EUS_W02 Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat struktur i podmiotów 

funkcjonujących na rynku zamówień publicznych oraz prawidłowości, relacji i więzi 

zachodzących pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku. 

P7S_WG P7Z WO 

EUS_W03 Ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych 

praktykach stosowanych w systemie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

relacji zorientowanych na zastosowanie praktyczne w obszarze zamówień publicznych w ramach 

dyscypliny prawo. 

P7S_WK P7Z WO 

EUS_W04 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu z dziedzin nauk prawnych 

zorientowane na praktyczne  wykorzystanie w ramach procesów tworzenia projektów i 

rozwiązywania problemów w zakresie zamówień publicznych, w tym pozyskiwania danych 

pozwalające opisywać te projekty. 

P7S_WK P7Z WO 
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EUS_W05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa w zakresie niezbędnym w sferze 

zamówień publicznych. 

P7S_WK P7Z WT 

umiejętności 

EUS_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne i ekonomiczno-finansowe z zakresu 

zamówień publicznych oraz prawidłowo identyfikuje wzajemne relacje zachodzące między tymi 

zjawiskami. 

P7S_UW P7Z UU 

EUS_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa oraz powiązanych 

dyscyplin w celu  szczegółowego opisu oraz praktycznego analizowania zjawisk i przebiegu 

procesów, tworzenia projektów i rozwiązywania problemów występujących w systemie zamówień 

publicznych; posiada umiejętność diagnozowania i projektowania działań praktycznych w sferze 

zamówień publicznych. 

P7S_UW P7Z UO 

EUS_U03 Potrafi formułować własne opinie i analizy; posiada umiejętność samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania 

proponowanych rozwiązań w zamówieniach publicznych. 

P7S_UK P7Z UU 

EUS_U04 Posiada pogłębione umiejętności posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami 

normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi, finansowymi, dobrymi praktykami; posiada 

umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach na rynku zamówień 

publicznych. 

P7S_UU P7Z UU 

EUS_U05 Posiada pogłębione umiejętności przygotowania, samodzielnie i w zespole  umów, specyfikacji, 

ofert, planów, dokumentów, raportów i opracowań wykorzystywanych w systemie zamówień 

publicznych. 

P7S_UO P7Z UI 

EUS_U06 Posiada pogłębione umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w  ramach prowadzonych 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

P7S_UK P7Z UU 

EUS_U07 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

P7S_UU P7Z UO 

kompetencje społeczne 

EUS_K01 potrafi współdziałać i pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać 

zadania nadając im priorytety; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 

związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań w praktycznym realizowaniu zamówień 

publicznych, 

P7S_KR P7Z KW 

EUS_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań; posiada P7S_KR P7Z KP 
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świadomość odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań oraz konieczności wykonywania 

zadań  w sposób profesjonalny w zamówieniach publicznych,   
EUS_K03 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie zamówień publicznych uwzględniając 

aspekty prawne i finansowe, 

P7S_KO P7Z KO 

EUS_K04 potrafi samodzielnie oraz krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, wyznaczać kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia w stopniu rozszerzonym i pogłębionym,   

P7S_KK P7Z KO 

EUS_K05 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie zamówień publicznych; przyjmuje 

odpowiedzialność w realizacji zarówno indywidualnych, jak i zespołowych działań w zakresie 

wykonywanej pracy zawodowej w zakresie zamówień publicznych. 

P7S_KK P7Z KO 

 

Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty uczenia się (minimum 3 osoby): 

 

1. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK 

 

2. Dr hab. Maciej Serowaniec 

 

3. Mgr Katarzyna Kiljan 

 


