Co nas wyróżnia

 Duża liczba
z praktykami

zajęć

Z nami studiujesz
praktycznie...

warsztatowych

Od ponad stu lat na oceanie wiedzy...

 Słuchacze uczą się przygotowywania
analiz ekonomiczno-finansowych i analiz ryzyka w laboratorium komputerowym, głównie pod okiem specjalistów
z Ernst&Young podczas kilkugodzinnych zajęć praktycznych
 Jesteśmy pionierami - jako pierwsi w
Polsce zaproponowaliśmy studia poświęcone w całości problematyce PPP.
Mamy zatem doświadczenie, które
pozwala nieustannie doskonalić ofertę
studiów i proponować sprawdzony w
praktyce produkt edukacyjny
 Unikalna możliwość przygotowania
projektu PPP pod okiem najlepszych
specjalistów, zatrudnionych w kancelariach prawnych i firmach doradczych
 Świetnie przygotowani merytorycznie
wykładowcy
 Ciekawe spotkania z gośćmi specjalnymi
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 Nagroda dla Najlepszego Absolwenta

Studia Podyplomowe
„Przygotowanie i Zarządzanie
Projektami Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego”

Problematyka studiów

Współpraca z najlepszymi

Adresaci Studiów

W ramach studiów przedstawione zostaną wszystkie dziedziny zarządzania projektami PPP:

Wśród naszych wykładowców są najbardziej doświadczeni eksperci, na co dzień
zajmujący się projektami PPP.

Studia skierowane są do przedstawicieli
sektora publicznego (administracji samorządowej i rządowej), sektora prywatnego
(przedstawicieli firm, zainteresowanych
tematyką) oraz wszystkich, którzy chcą
pogłębić swoją wiedzę na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo
publiczno–prywatne. Studia mają przygotować słuchaczy do stosowania zdobytej
wiedzy w praktyce: nasi Absolwenci pracują już przy projektach PPP i dzielą się
swoim doświadczeniem ze Słuchaczami
bieżącej (III) edycji.



wyznaczanie strategicznych obszarów i celów planowanych projektów
PPP w danych dziedzinach

Aktualna lista wykładowców dostępna
jest na stronie internetowej Studiów.



definiowanie projektu i opis złożonej
struktury projektu PPP

Stawiamy na praktykę



określanie struktury projektu PPP

W ramach studiów Słuchacze:



planowanie przebiegu realizacji projektu PPP i wykorzystania zasobów



organizowanie wyboru partnera
prywatnego do projektu PPP



procedury wyboru partnera prywatnego



kontrola realizacji projektu PPP



koordynowanie
prac projektowych w przedsięwzięciu PPP.

 Biorą udział w wielogodzinnym warsztacie z praktykami (kancelaria prawna,
doradca ekonomiczny, przedstawiciel
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
pod nazwą „Projekt od A do Z”. My
nie teoretyzujemy, ale umożliwiamy
kontakt z osobami, które aktualnie
zajmują się w Polsce projektami PPP.
Przykładowo, podczas II edycji studiów, w ramach zajęć o nazwie
"Projekt od A do Z" Słuchacze wraz z
pracownikami Ernst&Young oraz Kancelarii Clifford Chance pracowali nad
rzeczywistym projektem budowy i
eksploatacji spalarni odpadów w Poznaniu
 Opracowują swój projekt inwestycji
realizowanej metodą PPP i konsultują
go z naszymi ekspertami.

Szczegółowe informacje, program i zapisy na IV edycję
Zapraszamy na stronę internetową Studiów:

www.podyplomowe.waw.pl/partnerstwo_publiczno_prywatne/

