
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   2 semestry 
 

Celem studiów jest przekazanie odpowiedniego zakresu wiedzy oraz szerokiej praktyki w obszarze 
zamówień publicznych, przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie obsługi zamówień 
publicznych. Studia umożliwią pozyskanie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
niezbędnych na różnych etapach procesu przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, 
zdobycie i rozszerzenie wiedzy związanej z regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi 
zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń z praktykami działającymi 
na rynku zamówień publicznych, nabycie i rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów 
decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych. 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jest przygotowany 
do wykonywania zadań związanych z obsługą zamówień publicznych zarówno w jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak 
i w podmiotach sektora prywatnego, ubiegających się o zamówienia publiczne. 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY 

 
Elementy prawa cywilnego 
Elementy prawa handlowego 
System zamówień publicznych w Polsce 
Zamówienia publiczne w praktyce 
Umowy w zamówieniach publicznych 
Zamówienia publiczne w UE 
Środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych 
Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądowym 
System kontroli zamówień publicznych 
Partnerstwo publiczno-prywatne 
Elektronizacja zamówień publicznych 
 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 
 podanie o przyjęcie na studia 
 dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Pekao S.A. numer rachunku:  41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 
 

 
 

Dokumenty należy składać w WSIiE TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10, pokój 16 lub 114  
tel. 89 752 37 53 wew.32 lub 40, kom. 519 062 016 oraz 533 456 255 
 

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO w zł /możliwość opłaty w ratach/ 

 

CENA PODSTAWOWA 
CENA DLA ABSOLWENTA 

WSIiE TWP 

2900 2600 

 
 
 

 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 
Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn ul. Asnyka 10 
 
STUDIA PODYPLOMOWE 
 
 


