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Załącznik do uchwały nr 347 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Program studiów podyplomowych „Funkcjonowanie rynku energii” 

 

Cel studiów  
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i gazu oraz praktycznymi kwestiami wynikającymi z tych 
regulacji dla funkcjonowania rynków energii w Polsce i Unii Europejskiej. Z uwagi na 
specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej 
gospodarki, słuchacze studiów wyposażeni zostaną w wiedzę, z zakresu ekonomii 
(w tym instytucjonalnej), prawa, finansów i ochrony środowiska i nowych technologii. 
Celem jest także wzbogacenie wiedzy kadry zarządzającej sektora z zakresu 
funkcjonowania rynku, dokonywania właściwych wyborów ekonomicznych w nowych 
uwarunkowaniach, jak również budowania średnio- i długookresowej strategii 
przedsiębiorstw. Poprzez uczestnictwo w programie i zdobytą wiedzę oraz 
umiejętności, słuchacze studiów będą w swoim środowisku zawodowym właściwie 
przygotowanymi do wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań 
gospodarki opartej na wiedzy w obszarze energii. 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza 

Absolwent studiów: 
1) posiada wiedzę na temat ekonomicznych i ekologicznych 

aspektów gospodarowania energią, 

2) zna podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne z zakresu 

gospodarowania energią, przesłanki i specyfikę procesu 

liberalizacji sektorów sieciowych, 

3) ma wiedzę o systemie prawnym i systemie podejmowania 

decyzji, lobbingu i prowadzeniu działalności gospodarczej na 

rynku wewnętrznym europejskim,  

4) zna aktualne założenia i kierunki  oraz najważniejsze akty 

prawne dotyczące kształtowania unijnej i polskiej polityki 

energetycznej,  

5) posiada wiedzę na temat mechanizmów regulacji na 

europejskich rynkach energii, 

6) zna aktualne i projektowane, w efekcie doświadczeń kryzysu 

gospodarczego, unijne regulacje prawne dotyczące rynku 

energii elektrycznej i ich ściślejszego powiazania z rynkami 

finansowymi, 

7) ma pogłębioną i ugruntowana wiedzę na temat funkcjonowania 

rynków energii elektrycznej, gazu i ciepła w Polsce, 

8) zna rynek energii ze źródeł odnawialnych; formy wspierania, 

mechanizmy regulacji (certyfikaty), 

9) posiada wiedzę z zakresu taryf i cen na rynku energii,  

10) ma wiedzę o funkcjonowaniu giełdy energii, handlu energią, 

handlu emisjami, świadectwami pochodzenia,  
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11) zna aktualne regulacje hurtowego rynku energii w UE i Polsce 

oraz aspekty prawne funkcjonowania detalicznego rynku energii, 

12) posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych rynków 

energii: niemieckiego, nordyckiego i środkowoeuropejskiego. 

Umiejętności 

Absolwent studiów powinien: 
1) w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi dostrzegać potencjalne 

możliwości rozwoju nowych inwestycji, w moce wytwórcze, 

odnawialne źródła energii, zwiększające efektywność 

energetyczną itp., wykorzystujących nowe technologie i innowacje, 

2) rozumieć działanie rynku energii elektryczne i gazu, 

3) przeprowadzić analizę wybranego rynku energii rynku,  

4) ocenić z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw 

elektroenergetycznych zmieniające się jego otoczenie, 

wynikające z rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu oraz 

innych skorelowanych z nimi rynków,  

5) zidentyfikować i ocenić ryzyko dla przedsiębiorstwa, 

6) określić istotę, cel i konsekwencje wprowadzenia nowych 

unijnych regulacji prawnych dotyczących rynku energii 

elektrycznej i rynków finansowych, 

7) dostrzegać potencjalne możliwości wykorzystania wiedzy do 

tworzenia budowy strategii przedsiębiorstwa na zmieniającym się 

rynku energii w Polsce, 

8) dokonać analizy oferty sprzedaży energii i wskazać dla 

potencjalnego klienta jak wybrać dostawcę energii. 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) wykazuje otwartość i zainteresowanie procesami rynkowych 

przeobrażeń na rynkach energii, 
2) dostrzega uwarunkowania (w tym społeczne) funkcjonowania 

branży energetyczne i umie pracować w zespole,  
3) rozumie uwarunkowania procesów liberalizacji rynków energii 

stanowiących o zmianach warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw w tej branży i potrafi te wiedzę praktycznie 
wykorzystać. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1. 
Ekonomiczne podstawy analizy w gałęziach 
sieciowych 

6 2 

2. 
Energia w gospodarce globalnej – zagadnienia 
wstępne 

4 1,5 

3. 
Zasady działalności gospodarczej w ramach 
Jednolitego Rynku Europejskiego 

4 1,5 

4. 
Geneza i koncepcje reform rynkowych w sektorach 
energetycznych 

4 1,5 

5. Zasady jednolitego rynku energii elektrycznej 4 1,5 
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6. 
Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rynek, 

środowisko, bezpieczeństwo energetyczne 
8 3 

7. Lobbing w Unii Europejskiej (energia i środowisko) 6 2 

8. Pomoc publiczna w sektorze energetycznym 6 2 

9. Handel ropą naftową 4 1,5 

10. Handel węglem na rynku europejskim 4 1,5 

11. Handel energią elektryczną 8 3 

12. Giełda energii 4 1,5 

13. Klient na rynku energii. Jak wybrać dostawcę energii? 8 3 

14. Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej 16 6 

15. 
Rynek energii ze źródeł odnawialnych; produkcja, 
formy wspierania, regulacja rynku (certyfikaty) 

10 3,5 

16. 
Aspekty prawne funkcjonowania detalicznego rynku 
energii 

6 2 

17. Regulacja rynku hurtowego w Polsce 6 2 

18. Ryzyko na rynku energii 8 3 

19. Efektywność energetyczna 6 2 

20. 
Handel uprawnieniami do emisji CO2– konsekwencje 
dla funkcjonowania rynku energii 

6 2 

21. 
Rynek gazu w Polsce: charakterystyka, organizacja, 
struktura, regulacja, transakcje, zasada TPA 

12 4,5 

22. 
Rynek polskiego ciepłownictwa: charakterystyka, 
struktura, taryfowanie, regulacja, prywatyzacja, 
zasada TPA 

8 3 

23. 
Zastosowania metod scenariuszowych w sektorze 
energetycznym 

6 2 

24. Rynek mocy 4 1,5 

25. Energetyka jądrowa w Polsce 4 1,5 

26. 
Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje. 
Innowacje i nowe technologie 

4 1,5 

Razem: 166 60 

Weryfikowanie 
efektów 
uczenia się 

• egzamin (w formie zadań lub testów) przeprowadzony 
bezpośrednio po zakończeniu wybranych przedmiotów oraz 
egzamin końcowy (ustny) obejmujący pozostałe przedmioty, 
wcześniej nie zakończone egzaminem. 

Sposób 
dokumentacji 

• indeksy, karty egzaminacyjne, protokoły egzaminacyjne, listy 
obecności  

 


