
 

 
Załącznik nr 1.3 do SIWZ 

ROPS.X.361/1/2012                          

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach”: 

 „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 

 

Informacje 

ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwusemestralnych studiów 

podyplomowych na wybranym kierunku:„Gerontologia i opieka nad osobami 

starszymi”, dla 25 osób. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 

systemowego ROPS pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Studia Podyplomowe winny zostać przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.              

z 2012 r. poz. 572) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

Zakres 

tematyczny 

przedmiotu 

zamówienia 

Minimum programowe:  

„Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 

a) wprowadzenie do gerontologii, 

b) polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne wobec osób starszych, 

c) demografia i epidemiologia, 

d) podstawy geriatrii, 

e) gerontopsychologia, 

f) gerontologia społeczna, 

g) seksuologia gerontologiczna, 

h) etyka, 

i) kardiologia gerontologiczna, 

j) organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna, 

k) podstawy pielęgnowania osób starszych, 

l) podstawy psychogeriatrii, 

m) podstawy rehabilitacji osób starszych, 

n) promocja zdrowia seniorów, 

o) edukacja zdrowotna w opiece nad seniorami, 

p) geragogika, 

q) dietetyka gerontologiczna, 

r) podstawy prawne ochrony zdrowia osób starszych, 

s) opieka paliatywna nad osobami starszymi.  

 

Wykonawca dla właściwej realizacji programu studiów zaangażuje kadrę 

dydaktyczną uprawnioną do przeprowadzenia zajęć z danego zakresu 

tematycznego. 

Minimalna liczba godzin przeznaczonych na realizację kierunku wynosi 280. 

Studia na wybranym kierunku muszą być przeprowadzone podczas minimum 

16 zjazdów, zaleca się aby nie przekraczały 20 zjazdów. 
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Miejsce realizacji zamówienia: miasto Poznań. 

W przypadku odmiennego sformułowania proponowanych przez Wykonawcę 

tematów wchodzących w skład minimum programowego, Zamawiający uzna 

ich równoważność z wymaganymi tematami pod warunkiem, że wyrażają tą 

samą treść. Zgodnie z wymogami art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572), Wykonawca do 

oferty załączy program studiów wraz z określeniem efektów kształcenia oraz 

sposobu ich weryfikowania i dokumentacji. 

Termin realizacji 

zamówienia 

Pierwszy zjazd w ramach poszczególnych studiów winien być zrealizowany do 

31.11.2012 roku. Studia podyplomowe muszą zakończyć się do 31.10.2013 

roku. Program i harmonogram realizacji poszczególnych kierunków studiów 

będzie załącznikiem do umowy. 

Organizacja 

studiów 

1. Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych, 

weekendowych (sobota-niedziela). Zjazdy rozpoczynać się będą w sobotę 

nie wcześniej niż o godz. 9:00 i kończyć w niedzielę nie później niż o godz. 

17:00. W ramach jednego zjazdu zaleca się maksymalnie 18 godzin zajęć 

dydaktycznych (po 45 minut). Zaleca się co dwutygodniową częstotliwość 

zjazdów. 

2. Wykonawca zapewni uczestnikom studiów warunki do nauki zgodnie                 

z zasadami BHP. 

3. Wykonawca zapewni sale wykładowe, warsztatowe i seminaryjne,                       

w obiektach dydaktycznych Wykonawcy lub innych o odpowiednim 

standardzie, spełniające następujące wymogi tj.:  

a) bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do liczby uczestników 

studiów; 

b) wyposażenia w niezbędne materiały i sprzęt do właściwego prowadzenia 

zajęć, w tym warsztatowych; 

c) akustyczne; 

d) oświetleniowe; 

e) temperatury w pomieszczeniach dostosowanej do potrzeb uczestników,  

4. Na potrzeby cateringu organizowanego podczas przerw i po zakończeniu 

zajęć, Wykonawca zapewni wydzielone pomieszczenie na terenie obiektu, 

w którym prowadzone są zajęcia. Pomieszczenie to winno być wyposażone 

w stoły i krzesła dla uczestników studiów; 

5. Wykonawca po zakończeniu studiów podyplomowych zobowiązuje się do 

wystawienia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na podstawie 

i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów 

zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania 

oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 

(Dz.U. Nr 196, poz. 1167).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wydania każdemu uczestnikowi studiów 

podyplomowych dodatkowego zaświadczenia o udziale w projekcie 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z niezbędnymi logotypami. 

Wzór zaświadczenia ustalony będzie z Zamawiającym. 

7. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest 
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uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia i co 

najmniej 60 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy 

końcowej lub egzaminu końcowego, zgodnie programem kształcenia na 

danym kierunku studiów podyplomowych. Wykonawca w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia studiów przekaże Zamawiającemu kopie wydanych 

świadectw oraz zaświadczeń wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez 

każdego uczestnika.  

rekrutacja i 

obsługa 

administracyjna 

1. Zamawiający przeprowadzi rekrutację i przekaże listę osób do udziału               

w studiach podyplomowych w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Na 

podstawie listy i przekazanych przez Zamawiającego danych tele – 

adresowych Wykonawca poinformuje wskazanych uczestników o terminie 

rozpoczęcia studiów i niezbędnych dokumentach uprawniających do 

podjęcia studiów. 

2. Uczestnik ma prawo do nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch 

zjazdach.  

3. Wykonawca zatrudni kierownika studiów oraz prowadzić będzie sprawy 

organizacyjno – administracyjne związane z prawidłową realizacją usługi 

edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych . 

4. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do:  

a) prowadzenia ewidencji obecności uczestników na zajęciach w każdym 

dniu zjazdu (wraz z usprawiedliwieniami nieobecności), na podstawie 

listy obecności potwierdzonej przez kierownika studiów lub wykładowcę  

b) przekazania ww. list obecności Zamawiającemu, w ramach 

wykonywanych sprawozdań okresowych z realizacji umowy; 

(sprawozdania będą podstawą do zatwierdzenia płatności (transzy) 

wynikających z częściowej realizacji usługi); 

c) wydania uczestnikom studiów materiałów promocyjnych (długopisy, 

teczki, notesy itp.). i pomocy dydaktycznych w postaci książek 

przekazanych przez Zamawiającego; 

d) zapewnienia uczestnikom studiów materiałów dydaktycznych w formie 

papierowej bądź elektronicznej; 

e) udostępnienia strony internetowej dla komunikacji  z uczestnikami 

studiów, na której również będą udostępniane materiały dydaktyczne; 

f) ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,               

z późn. zm.) i przekazania ich do Zamawiającego w sposób 

zapewniający poufność i bezpieczeństwo; 

g) przestrzegania wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

5. Przed zakończeniem studiów podyplomowych Wykonawca przeprowadzi 

wśród wszystkich uczestników studiów, tzw. ankietę ewaluacyjną, 

dostarczoną przez Zamawiającego.  

6. Studia mogą podlegać zewnętrznej ewaluacji lub kontroli, wobec czego 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić podczas kontroli niezbędne 

informacje i dokumenty związane ze studiami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dla celów kontrolnych 

dokumentacji projektowej, a także do przechowywania w formie papierowej i 

elektronicznej utrwalonych materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji 
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umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby każdy uczestnik studiów przez 

cały okres nauki został objęty ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł. 

 


