
 Cele utworzenia  
 studiów

Przygotowanie kadry JST i WFOŚ na wyzwania 
związane z konieczną transformacją energe-
tyczną, w sytuacji szans tworzonych przez 
wdrażanie nowych WRF oraz Krajowego Planu 
Odbudowy. Studia podyplomowe „Klimat 
i Energia” to połączenie wiedzy akademickiej 
z podejściem praktycznym, co pozwoli prze-
kazać Państwu najbardziej aktualne informacje 
z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposa-
żyć w praktyczne umiejętności.

 Charakterystyka  
 studiów

Program studiów obejmuje trzy komponenty: 
zagadnienia ekonomiczne, kwestie  prawne 
z zakresu prawa międzynarodowego, prawa 
unijnego i ich konsekwencji dla warunków funk-
cjonowania przedsiębiorstw w Polsce, a także 
obszar wiedzy praktycznej z zakresu programo-
wania rozwoju regionalnego i przedsiębiorstw 
zgodnie z zasadami ZR.  

STUDIA
PODYPLOMOWE
klimat i energia



  Organizacja  
  studiów

Studia trwać będą od końca września 2021 do końca czerwca 2022 w formule hybrydowej, z prze-
wagą zajęć na żywo, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju. Planujemy zjazdy co dwa 
tygodnie – w piątek 4 godziny lekcyjne on-line, w soboty i niedziele w Warszawie (w godzinach 
10:00 – 19:00 w soboty i od 8:00 – 16:00 w niedziele). Cały program to aż 375 godzin zajęć prowa-
dzonych przez zespół specjalistów i praktyków tematu. Ukończenie studiów wymagać będzie uzy-
skania pozytywnego wyniku (co najmniej oceny dostatecznej) ze wszystkich egzaminów i zaliczeń 
z przedmiotów zawartych w programie studiów.

  Nabyte 
  umiejętności

Zajęcia będą prowadzone przez  praktyków – pracowników Instytutu Ochrony Środowiska – PIB 
oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Połączenie wiedzy akademickiej z podejściem praktycznym 
pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej 
i wyposażyć w praktyczne umiejętności. Dzięki skoncentrowaniu się na tych umiejętnościach co 
do  rozumienia i praktycznego stosowania zasad ZR, a także wykorzystania dostępnych dla firm 
funduszy pomocowych, studia pozwolą jednocześnie zwiększyć Państwa konkurencyjność jako ich 
absolwentów na rynku pracy.  

Szczegółowe informacje oraz  
dokumenty do pobrania na stronie:

www.ios.edu.pl/studia-podyplomowe

 Adresaci 
 studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów 
wyższych co najmniej pierwszego stopnia. 

Ze względu na zakres tematyczny, studia 
są szczególnie polecane pracownikom 
GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, WFOŚ oraz pra-
cownikom gmin i powiatów zajmującym 
się ochroną środowiska. 


