Pan Marcin Karpiński
Dziekan
Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Kilińskiego 111a
Szanowny Panie Dziekanie,
w ślad za zarówno sugestiami Absolwentów naszych Podyplomowych Studiów SGH, w tym członków
Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, jak i już przyjętych kandydatów, którzy złożyli swoje
dokumenty, pozwalamy sobie przesłać do Pana informację dotyczącą rekrutacji na kolejne edycje
Podyplomowych Studiów SGH „Pomocy publicznej” (www.sgh.waw.pl/pspp-online) - 8 edycja, w
trakcie której skupiamy się na procedurach i warunkach udzielania pomocy publicznej w Polsce.
Dotyczy to zarówno pomocy covidowej, jak i obecnie zmienianych reguł dopuszczalności pomocy
publicznej dla funduszy europejskich z Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027. Studia są
skierowane do osób zainteresowanych oraz wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania
związane z pomocą publiczną i/lub środkami unijnymi. Obecnie co raz częściej jest to obszar
zainteresowanie również prawników, w tym wykonujących zawód adwokata. W szczególności
tematyka studiów z pewnością zainteresuje adwokatów zapewniających doradztwo prawne
przedsiębiorcom otrzymującym pomoc publiczną, w tym w związku z COVID-19 (np. w ramach tzw.
Tarczy Antykryzysowej).
Ponadto oferujemy dla personelu pomocniczego Podyplomowe Studia SGH „Administracji i
zarządzania” (www.sgh.waw.pl/psaiz-online) – 15 edycja, w trakcie których kładziemy nacisk na
przygotowanie pracowników szeroko rozumianej administracji, w tym w kancelariach prawnych, jak i
ich współtworzenia, a także dwudniowy kurs SGH „Elektronizacji zamówień publicznych”
(https://sgh.waw.pl/kurs-ezp), którego celem jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w
zakresie nowych wymagań odnośnie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych, a w tym
zapoznanie uczestników kursu z regulacjami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dlaczego warto aplikować na nasze studia i kurs? Po pierwsze, mamy wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu wymienionych studiów, a w konsekwencji zapewniamy najwyższą jakość. Po drugie,
wśród prowadzących są zarówno wybitni wykładowcy SGH, jak i praktycy z urzędów administracji
centralnej, kancelarii prawnych, firm doradczych i organizacji pozarządowych. Po trzecie, zapewniamy
merytoryczne wsparcie na każdym etapie edukacji.
W związku z obecnym stanem epidemicznym i niepewnością, co do przyszłości, oferujemy dzisiaj
rekrutację na zajęcia zarówno online, jak i w trybie stacjonarnym (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli,
w przeciwnym wypadku zajęcia odbędą się online). Zajęcia online będą odbywały się zdalnie na
platformie MS Teams (aplikacja udostępniona naszym Słuchaczom przez Microsoft i SGH, a my
zapewniamy szkolenie w tym zakresie przed rozpoczęciem zajęć) z udziałem na żywo Wykładowców i
Słuchaczy (tak samo, jak zajęcia stacjonarne w Warszawie). Oznacza to, że w dni zjazdowe nie ma
potrzeby dojazdu do Warszawy, a do aktywnego udziału w zajęciach wystarczy
komputer/laptop/tablet + Internet. Zapraszamy spróbować i zobaczyć, jak to działa!
Jeśli nasza oferta nie zainteresowała Państwa, będziemy wdzięczni za przesłanie tego maila do
koleżanek/kolegów w pracy oraz działu zajmującego się szkoleniami pracowników zatrudnionych w
Urzędzie.
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