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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, PG_00058458

Kierunek studiów Ekonomia, Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Mariusz Zaborowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Mariusz Zaborowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Analizuje problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] wykazuje się zdolnością 
do krytycznego i analitycznego 
myślenia oraz integruje wiedzę z 
wielu dyscyplin działając w sposób 
przedsiębiorczy

wykazuje się krytycznym 
podejściem do wyboru 
wiarygodnych źródeł pozyskiwania 
informacji wymaganych do analizy 
problematyki partnerstwa 
publiczno-prywatnego

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę z zakresu 
partnerstwa publiczno-prywatnego

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Czym jest Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).
Geneza i rozwój instytucji PPP w Polsce.
Cel PPP.
Rodzaje Partnerstwa publiczno-prywatnego.
Partnerstwo publiczno-prywatne, jako wspólna realizacja przedsięwzięcia.
Podział zadań i ryzyk w PPP.
Finansowanie realizacji przedsięwzięcia.
Wynagrodzenie partnera prywatnego.
Wybór partnera prywatnego w trybie Prawa zamówień publicznych.
Rynek PPP w Polsce.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
tesy 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Lisowski, O., (2019). Partnerstwo Publiczno-Prywatne i projekty 
infrastrukturalne w międzynarodowej debacie publicznej. Warszawa: 
PWE.
Zysnarski, J., (2016). Partnerstwo publiczno-prywatne. Praktyczny 
poradnik partnerstwa. Wydawnictwo ODDK.

Uzupełniająca lista lektur Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP: https://www.ppp.gov.pl/
file.php?i=przegladarka-plikow/POLITYKA-PPP-0717_1.pdf

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czym jest PPP.
Komu powinno zostać przypisane ryzyko w umowie PPP.
Wymień najważniejsze problemy w PPP.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


