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Załącznik do uchwały nr 349 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program studiów podyplomowych „Innowacyjna Gospodarka Energetyczna” 

 

Cel studiów 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie 
kreowania pożądanych zmian i podejmowania skutecznych działań w gospodarce 
energetycznej w odpowiedzi na unijną politykę środowiskową i energetyczną. Studia 
obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z regulacjami, mechanizmami 
rynkowymi i organizacyjnymi oraz praktycznymi aspektami wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań w obszarze gospodarowania energią na szczeblu krajowym i lokalnym. 
Proponowane studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, 
w szczególności dotyczących: 

• zagadnień związanych z polityką środowiskową i energetyczną, finansowania 
innowacji w gospodarce energetycznej, efektywności energetycznej, wspierania 
prosumentów na rynku energii w Europie; 

• regulacji i legislacji unijnej związanej z gospodarką energetyczną, a także prawa 
regulatora, prawa zamówień publicznych, prawa efektywności energetycznej;  

• zagadnień rynkowych, tj: struktury rynku energii, mechanizmów funkcjonowania 
rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu, zarządzania ryzykiem i Assets 
management w energetyce, praktycznych aspektów optymalizacji zakupu energii 
elektrycznej i gazu, rynku białych certyfikatów;  

• zagadnień technicznych: nowych technologii w energetyce, audytu efektywności 
energetycznej, inwestycji esco w Polsce, innowacyjności w zarządzaniu 
charakterystyką energetyczną budynków, zaopatrzenia społeczności lokalnych  
w ciepło i gaz, ich współpracy z operatorem elektroenergetycznego systemu 
dystrybucyjnego. 
 

Adresaci 

Studia podyplomowe „Innowacyjna gospodarka energetyczna” są skierowane do 
osób z dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich 
zainteresowanych zaktualizowaniem i poszerzeniem wiedzy dotyczącej m.in: 
pożądanych w świetle regulacji polityki środowiskowej i energetycznej, przemian  
w obszarze gospodarowania energią w Polsce, wykorzystania nowoczesnych 
technologii energetycznych, nowych sposobów finansowania działań zwiększających 
efektywność energetyczną i oszczędzania energii itp. Adresatami studiów są osoby 
wiążące swoją karierę zawodową z pracą w sektorze energetycznym, transportowym  
i przemysłowym, pracownicy instytucji publicznych na szczeblu wojewódzkim  
i lokalnym (gminnym), konsultanci zajmujący się sprawami energetyki, pracownicy 
organizacji pozarządowych i inni. Uczestnictwo w tych studiach pozwala na 
rozszerzenie osobistych i zawodowych kontaktów ich uczestników oraz poprzez 
uzyskanie dyplomu, po pomyślnym ich ukończeniu, wzmocnienie swojej pozycji na 
rynku pracy. 
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Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza 

Absolwent studiów po zrealizowaniu programu studiów: 
1) posiada podstawowa wiedzę dotyczącą zrównoważonego 

rozwoju; 
2) zna podstawowe zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku 

energii w Unii Europejskiej; 
3) zna ustawodawstwo wpływające na kontraktowanie nośników 

energii i inwestycji związanych z gospodarka energetyczną; 
4) zna podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania 

urzędów regulujących rynek energii; 
5) ma wiedzę na temat nowoczesnych technologii energetycznych 

oraz zna innowacyjne systemy związane z funkcjonowaniem 
inteligentnych rozwiązań w gospodarce nośnikami energii; 

6) zna programy wsparcia i innowacyjne rozwiązania energetyczne; 
7) posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania ryzykiem  

i controllingu ryzyka finansowego na rynku energii; 
8) posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania 

efektywnością i rozliczania inwestycji; 
9) posiada wiedzę odnośnie podstaw kontraktowania energii na 

rynku detalicznym; 
10) posiada wiedzę na temat regulacji prawnych odnoszących się do 

zamówienia publicznego; 
11) posiada wiedzę o efektywności energetycznej i rynku białych 

certyfikatów oraz ustawodawstwa w tym zakresie; 
12) posiada wiedzę odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstw esco; 
13) posiada wiedzę z zakresu audytu efektywności energetycznej; 
14) zna podstawowe regulacje prawne dotyczące efektywności 

energetycznej budynków; 
15) zna podstawowe regulacje i reguły przygotowania planów 

zaspakajania gmin w nośniki energii; 
16) potrafi określić płaszczyzny współpracy gminy z operatorem 

systemu dystrybucyjnego. 

Umiejętności 

Absolwent studiów potrafi: 
1) zidentyfikować segmenty rynku energii, wskazać czynniki 

wpływające na ceny nośników energii; 
2) określić właściwe akty prawne dla specyficznych zadań 

związanych z gospodarka energetyczna różnych podmiotów; 
3) określić akty prawne dla różnych zadań związanych  

z kontraktami z URE; 
4) określić właściwe rozwiązanie dla zastosowania „inteligentnych” 

systemów i rozwiązań oraz określić ich opłacalność ; 
5) określić instrumenty wspierające rozwój innowacyjnej energetyki; 
6) zaprojektować strukturę zarządzania ryzykiem  

w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym; 
7) dopasować system kontroli zarzadzania do specyfiki 

przedsiębiorstwa; 
8) dobrać rozwiązanie kontraktowe i produktowe do różnych grup 

odbiorców energii; 
9) zaprojektować procedurę przetargu dla zamówienia publicznego; 
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10) przygotować koncepcje rozwoju efektywności energetycznej; 
11)  zaprojektować finansowanie inwestycji wykorzystując 

przedsiębiorstwo esco; 
12) określić techniki audytu efektywności energetycznej; 
13) przygotować plan zwiększenia efektywności energetycznej 

budynków; 
14) przygotować założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło  

i gaz; 
15) zinterpretować podstawowe zmienne wpływające na koszt 

zakupu usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej. 

Kompetencje 
społeczne 

Absolwent studiów po zrealizowaniu programu studiów: 
1) ma świadomość znaczenia energii we współczesnej, globalnej 

gospodarce; 
2) potrafi określić role gospodarowania energia w zrównoważonym 

rozwoju współczesnej gospodarki; 
3) wykazuje zrozumienie uwarunkowań gospodarczych, politycznych, 

społecznych, środowiskowych i technicznych w procesie 
gospodarowania energią we współczesnej gospodarce; 

4) potrafi pracować w grupie; 
5) nabywa umiejętności analitycznego i syntetycznego podejścia do 

aplikacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce energetycznej. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1.  Innowacje w gospodarce 6 2 

2.  
Energia w gospodarce globalnej – zagadnienia 
wstępne  

4 1,5 

3.  Polityka środowiskowa i energetyczna UE 8 3,0 

4.  Legislacja związana z gospodarką energetyczną 16 6,0 

5.  Mechanizmy funkcjonowania rynku energii elektrycznej 16 6,0 

6.  Prawo regulatora  6 2,0 

7.  
Nowe technologie w energetyce. Smart city, smart 
grids, inteligente liczniki, e-mobility 

8 3,0 

8.  Prawo zamówień publicznych 4 1,5 

9.  Pomoc publiczna w sektorze energetycznym  8  

10.  
Wykorzystanie funduszy unijnych do finansowania 
innowacyjności w energetyce 

 3,0 

11.  
Zarządzanie ryzykiem i Assets Management  
w energetyce 

8 3,0 

12.  Kontrola zarządzania w przedsiębiorstwie  8 3,0 

13.  
Organizacja zakupu energii elektrycznej. Aspekty 
praktyczne 

8 3,0 

14.  Efektywność energetyczna  8 3,0 
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15.  Rynek białych certyfikatów  8 3,0 

16.  
Optymalizacja kosztów nośników energii na rynku 
detalicznym 

4 1,5 

17.  Inwestycje esco i PPP w Polsce 8 3,0 

18.  Audyt efektywności energetycznej  6 2,0 

19.  
Innowacyjność w zarzadzaniu charakterystyką 
energetyczną budynków  

4 1,5 

20.  Funkcjonowanie zliberalizowanego rynku gazu 6 2,0 

21.  Zaopatrzenie w ciepło i w gaz środowisk lokalnych 8 3,0 

22.  
Współpraca samorządów lokalnych z operatorem 
systemu przesyłowego 

8 3,0 

SUMA 168 62 

Weryfikowanie 
efektów 
uczenia się 

wiedza słuchaczy będzie zweryfikowana w trakcie egzaminu 
przeprowadzonego bezpośrednio po zakończeniu wybranych 
przedmiotów oraz w trakcie egzaminu końcowego (ustnego), 
obejmującego pozostałe przedmioty, wcześniej niezakończone 
egzaminem. 

Sposób 
dokumentacji 

indeksy, karty egzaminacyjne, protokoły egzaminacyjne 

 


