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MBA ZARZĄDZANIE POLITYKĄ KLIMATYCZNĄ I ENERGETYCZNĄ 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe 
Tryb studiów:  niestacjonarny 
Język wykładowy: polski 
Edycja: pierwsza 
Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry) 
Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2021 r. 
Partnerzy kierunku: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza  
Patronat: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

OPIS 

Wybierz studia podyplomowe, które pozwolą Ci zarządzać rozwojem 
społecznym, gospodarczym oraz klimatycznym zgodnie z trendami 
rozwojowymi Unii Europejskiej!  

Studia MBA - zarządzanie polityką kl imatyczną i energetyczną są odpowiedzią 
na nową politykę UE – Europejski Zielony Ład. Jest ona długofalowym 
projektem państw wspólnoty, który ma odpowiadać w perspektywie 
dziesięcioleci na obserwowane i prognozowane, trendy w aktywności 
podmiotów państwowych oraz pozarządowych w obszarach ochrony i 
zarządzania klimatem, administrowania i projektowania polityki energetycznej 
oraz szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Kluczowym 
czynnikiem, który zdeterminował kształt studiów jest wspomniany rozwój 
polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, co przełoży się w 
przyszłości na rozwiązania prawne, polityki sektorowe oraz działania 
podmiotów gospodarczych i społecznych, nie tylko w obszarze klimatu i energii, 
ale także transportu, gospodarki, edukacji czy budownictwa.  

KROKI  

Twoje 4 kroki do kariery jako specjalisty w zakresie budowania, zarządzania 
i ewaluacji polityki klimatycznej i energetycznej zgodnej z trendami 
i wytycznymi EU:  

1 . ZDOBĄDŹ WIĘDZĘ I POZNAJ TRENDY DOTYCZĄCE ROZWOJU POLITYKI 
EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU 

Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące znaczenie 
zagadnień klimatycznych i energetycznych w odniesieniu do projektowania 
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polityk poszczególnych państw oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
Wskazania i trendu w obszarze wspomnianych polityk dostrzegamy 
w Europejskim Zielonym Ładzie, który wskazuje na obszary standaryzacji, 
zaleceń, ale także wsparcia w działaniach systemowych i przekrojowych 
w państwach członkowskich UE. Powyższe powoduje, że tematyka studiów jest 
nie tylko aktualna, ale i wysoce perspektywiczna, w odniesieniu do osób, które 
będą podejmowały działania zawodowe i społeczne w zarysowanym obszarze. 

2. UCZ SIĘ OD EKSPERTÓW 

Zajecie na studiach prowadzą eksperci i praktycy, którzy na poziomie Unii 
Europejskiej, krajowym oraz samorządowym projektowali i wdrażali 
rozwiązania z obszaru zarządzania polityką klimatyczną oraz energetyczną. 
Wartością programu będzie także zaangażowanie do prowadzenia zajęć 
prezydentów miast oraz osób odpowiedzialnych za politykę klimatyczną 
i energetyczną, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi 
praktykami. 

3. ZDOBĄDŹ ŚWIADECTWO STUDIÓW MBA 

Program studiów pozwala rozwinąć kompetencje w obszarze zarządzania 
obszarem ujętym w polityce klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. 
Został  przygotowany przez ekspertów Collegium Civitas oraz Studium 
Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Patronat nad programem objęło 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Nabyte kompetencje będą 
poświadczone świadectwem wydanym przez Uczelnię oraz partnerów 
programu, co będzie potwierdzeniem nabytych kompetencji oraz jakości 
zdobytej wiedzy. 

 

4. ZASTOSUJ ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W PRACY ZAWODOWEJ I 
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Absolwenci studiów zdobytą wiedzę oraz kompetencje będą mogli wykorzystać 
w pracy zawodowej oraz aktywności społecznej, między innymi na 
stanowiskach: eksperta ministerstw lub jednostek samorządu terytorialnego 
odpowiedzialnych za klimat, środowisko, gospodarkę, politykę społeczną i 
kulturalną; członka kadry zarządzającej spółką Skarbu Państwa, spółką miejską 
bądź prywatnym podmiotem gospodarczym; przedstawiciela organizacji 
pozarządowej zajmującej się ekologią, na przykład w obszarze doradztwa 
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politycznego i biznesowego oraz tworzenia rekomendacji w odniesieniu do 
regulacji europejskich. 

 

ATUTY  

 Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci projektować, zarządzać i 
ewaluować działania zawodowe i społeczne związane z rosnącą rolą 
polityki klimatycznej i energetycznej w UE.  

 Poznasz założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych 
strategicznych dokumentów UE w zakresie rozwoju polityki klimatycznej 
i energetycznej. 

 Nauczysz się analizować w jaki sposób regulacje unijne na rzecz ochrony 
klimatu i projektowania zrównoważonego rozwoju przekładają się na 
życie codzienne mieszkańców Unii Europejskiej oraz działal ność 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym na ich działalność 
gospodarczą, społeczną i kulturową.  

 Uzyskasz wiedzę oraz kompetencje szczególnie przydatne w 
administracji publicznej, której działalność w coraz większym zakresie 
jest podporządkowana regulacjom klimatycznym. 

 Poznasz dobre praktyki w zakresie wykorzystywania środków unijnych 
oraz budowania polityk sektorowych na przykładzie działań samorządu 
terytorialnego w Polsce.   

STUDIA SĄ SKIEROWANE DO osób, które z uwagi na swoją aktywność 
zawodową, społeczną, edukacyjną i polityczną, odpowiadają lub 
mają odpowiadać za projektowanie, wdrażanie i zarządzanie obszarem 
energetyki i klimatu, z uwzględnieniem standardów i wytycznych z poziomu Unii 
Europejskiej oraz regulacji prawnych w Polsce. Powyższe czyni studia 
podyplomowe szczególnie atrakcyjne dla poniższych grup: 

 Kadra zarządzająca i specjaliści instytucji rządowych oraz 
samorządowych zajmujący się w ramach swoich obowiązków polityką 
energetyczną i klimatyczną. 

 Kadra organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką 
energetyczną i klimatyczną. 
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 Kadra zarządzająca firm znajdujących się oddziaływaniem i kooperacją z 
sektorem publicznym w obszarach polityki energetycznej i kl imatycznej. 

 Specjaliści i kadra zarządzająca firm z obszaru energetyki, transportu, 
budownictwa oraz innych, w których uwzględnienie regulacji i trendów 
ujętych w Europejskim Zielonym Ładzie stanowi istotne pole aktywności. 

 Absolwenci studiów drugiego i trzeciego stopnia zainteresowani dalszym 
rozwojem w obszarze ujętym w Europejskim Zielonym Ładzie. 

PROGRAM  

Program studiów* obejmuje 285 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy 
semestry w trybie niestacjonarnym. 

 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW*:  

Moduł I – Europejska pol ityka kl imatyczna i energetyczna (65h) 

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:  

Polityka energetyczno-kl imatyczna Unii Europejskiej (20h – wykład – semestr 
I) 

 Uwarunkowania polityki energetyczno-klimatycznej. 
 Wiedza o Europejskim Zielonym Ładzie.  
 Oddziaływanie na politykę krajową. 
 Oddziaływanie na politykę zagraniczną i międzynarodową.  

Formalne i strukturalne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu (20h – wykład 
– semestr I) 

 Unijne regulacje na rzecz energii i klimatu. 
 Programy i inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.  
 Oddziaływanie regulacji unijnych na działalność gospodarczą, 

społeczną i kulturalną. 

Analiza pol ityki Europejskiego Zielonego Ładu (15h – warsztat – semestr III)  
 Warsztat pisania tekstów o Europejskim Zielonym Ładzie.  
 Analiza zjawisk związanych z ochroną klimatu.  
 Tworzenie analiz i rekomendacji na temat Europejskiego 

Zielonego Ładu. 
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Zrównoważony styl życia (10h – seminarium – semestr II)  
 Zdrowy styl życia w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.  
 Wpływ stylu życia na ochronę klimatu oraz poprawę jego jakości.  
 Przykłady rozwiązań do wprowadzenia w życiu codziennym w celu 

odpowiedzi na groźbę katastrofy klimatycznej.  

Moduł II – Zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu (100h)  

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:  

Zarządzanie przedsiębiorstwem (20h – seminarium – semestr II)  
 Zarządzanie firmą w odniesieniu do regulacji klimatycznych.  
 Szanse i wyzwania działalności gospodarczej w odniesieniu do 

Europejskiego Zielonego Ładu.  
 Możliwości wykorzystania regulacji klimatycznych na rzecz 

zwiększenia konkurencyjności działalności gospodarczej.  

Dobre praktyki w działaniach samorządu terytorialnego (30h – seminarium – 
semestr III) 

 Samorządowa polityka klimatyczna.  
 Regionalne regulacje na rzecz klimatu. 
 Powiązanie polityki regionalnej z centralną i unijną.  
 Regionalne programy wsparcia. 

Polityka finansowa (15h – wykład – semestr III)  
 Zrównoważone finansowanie. 
 Polityka instytucji finansowych. 
 Polityka finansowania w Europejskim Zielonym Ładzie.  
 Tworzenie i pisanie projektów w ramach zielonego finansowania.  

Wymiar technologiczny pol ityki kl imatycznej (15h – seminarium – semestr II)  
 Technologie pomagające chronić klimat.  
 Informacje techniczne. 
 Konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne rozwoju 

zielonych technologii. 

Polityka społeczna (20h – seminarium – semestr II)  
 Społeczny wymiar Europejskiego Zielonego Ładu.  
 Oddziaływanie Europejskiego Zielonego ładu na zmiany 

społeczne. 
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 Działania w odpowiedzi na wyzwania społeczne polityki na rzecz 
ochrony klimatu. 

Moduł III – Zarządzanie i komunikacja (120h)  

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:  

Komunikacja w zespole (30h – spotkanie wyjazdowe oraz zajęcia stacjonarne 
– Semestr I) 

 Komunikacja w grupie 
 Nawiązywanie i budowanie relacji zawodowych 
 Debata publiczna 
 Zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym 

Zarządzanie projektami (20h – warsztat – Semestr I) 
 Projekt w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej 
 Metodyki zarządzania projektami  
 Komunikacja z interesariuszami  

Zarządzanie polityką informacyjną (20h – warsztat – Semestr II)  
 Budowanie polityki informacyjnej 
 Prowadzenie polityki informacyjnej w mediach 

społecznościowych 
 Polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym 

Zarządzanie zmianą (20h – warsztat -Semestr II)  
 Zakres i proces zarządzania zmianą  
 Etapy zarządzania zmianą 
 Zarządzanie zmianą w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  

Projekt - zaliczenie studiów (30h – seminarium – semestr III)  
 Projekt grupowy dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu  

Moduł IV – Odpowiedzialność społeczna (2 dni)  

Odpowiedzialność społeczna (2 dni)  - wizyta studyjna ponadprogramowa 
(nieobowiązkowa) . 

Moduł obejmuje zjazd w Gdańsku, podczas którego odbędą się warsztaty w 
Europejskim Centrum Solidarności, prezentacje projektów dyplomowych oraz 
zakończenie studiów (wręczenie świadectw). 
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Liczba godzin zajęć na poszczególnych semestrach:  
Semestr I - 90 
Semestr II - 105 
Semestr III – 90 + 8 
 
*Program może ulec niewielkim zmianom. 

 

ZASADY REALIZACJI STUDIÓW:  

 Studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Cześć zajęć (głównie 
wykładów i seminariów) odbędzie się w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia 
będą miał charakter stacjonarny. Stosunek zajęć onl ine do zajęć 
stacjonarnych będzie wynosił ok. 70/30.  

 Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia w formie wykładów będą 
dostarczały wiedze, która będzie następnie stosowana w praktyce w 
ramach ćwiczeń, warsztatów, seminariów oraz projektów.  

 Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych w ramach studiów 
podyplomowych będzie odbywał się w ramach warsztatów, które będą 
bazowały na uczeniu się przez doświadczenie.  

 Studia mają na celu tworzenie sytuacji edukacyjnej do wymiany 
doświadczeń i generowania kreatywnych rozwiązań, a także 
przedstawianie omawianej problematyki w odniesieniu do aktualnych 
studiów przypadku. 

 

FORMA ZALICZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:  

 zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;  

 projekt (grupowy) na koniec studiów dotyczący Europejskiego Zielonego 
Ładu 
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Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz Studium Obywatelskie 
im. Pawła Adamowicza (w tym: Fundacja Gdańska oraz Fundacja Energia dla 
Europy) 
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KADRA 

Kierownikiem studiów jest Wojciech Jakóbik - Redaktor naczelny portalu 
BiznesAlert.pl  
 
Zajęcia prowadzą między innymi:   

 Paweł Kowal 
 Wojciech Jakóbik 
 Marek Prawda 
 Krzysztof Bolesta 
 Paweł Rowiński 
 Jerzy Buzek 
 Agnieszka Michalak 
 Robert Makłowicz 
 Rafał Trzaskowski 
 Dominik Jaśkowiec 
 Mariusz Ruszel  
 Adam Rajewski 
 Paweł Gajda 
 Katarzyna Iwińska 
 Maciej Orłoś 
 Adam Rajewski 
 Paweł Gajda 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Czas trwania: 3 semestry 

Terminy zjazdów w roku 2021/ 2022:  
 
Semestr zimowy:  
Październik: 16-17 (zjazd stacjonarny) 
Listopad: 13-14 i 27-28 
Grudzień: 11-12 
Styczeń: 29-30 
Luty: 19-20 (zjazd stacjonarny) 
Semestr letni:  
Marzec: 05-06 i 19-20  
Kwiecień: 02-03  
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Maj: 14-15 i 28-29 
Czerwiec: 18-19 (zjazd stacjonarny) 

Semestr zimowy 22/ 23:  

Terminy zostaną podane po pierwszym semestrze.  

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom 

 
Godziny zajęć:* 
Sobota: 9.00-18.00 
Niedziela 9.00-16.15 
*godziny mogą ulec przesunięciom 

 
ZASADY PRZYJĘĆ  
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów do Collegium 
Civitas oraz pozytywna weryfikacja przez Studium Obywatelskie im. Pawła 
Adamowicza. 

1 . Dokonaj wstępnej kwalifikacji poprzez wypełnienie formularza na 
stronie Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza link 
www.studiumobywatelskie.pl  

2. Po wstępnym zakwalifikowaniu wypełnij formularz rekrutacyjny 
https://rekrutacja.civitas.edu.pl/  

3. Wpłać opłatę rekrutacyjną (szczegóły w serwisie rekrutacyjnym 
Collegium Civitas) 

4. Skompletuj wymagane dokumenty 

 podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia   

 skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał 
do wglądu w Dziale Rekrutacji)  

 dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (jeżeli nie została wniesiona 
przez PayU) 
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 dwa podpisane egzemplarze umowy uczelnia-słuchacz dostępne po 
zalogowaniu na indywidualne konto kandydata pod adresem 
https://rekrutacja.civitas.edu.pl/   

5. Wgraj skany dokumentów na Twoje indywidualne konto 

6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia:  

 złóż w Dziale Rekrutacji komplet oryginałów dokumentów 
rekrutacyjnych 

 wpłać czesne 

Sposób składania dokumentów  

Dokumenty można składać do wyczerpania miejsc.  

 pocztą na adres (ze względu na pandemię COVID 19 zachęcamy do 
wysyłania dokumentów):  

Dział Rekrutacji Collegium Civitas  
Plac Defilad 1,  
00-901 Warszawa 

 osobiście (po uprzednim umówieniu wizyty), w siedzibie Collegium 
Civitas:  

Dział Rekrutacji Collegium Civitas 
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro, pokój 1211  
00-901 Warszawa 

tel. 22 656 71 89 

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie 
oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów lub kopii poświadczonej 
notarialnie.  

W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów Uczelnia zastrzega 
sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku.  

Zobacz także: Zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane 
poza Polską  
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OPŁATY 

MBA - ZARZĄDZANIE POLITYKĄ KLIMATYCZNĄ I ENERGETYCZNĄ 

Opłata 
kwalifikacyjna 

Czesne 

w całości za 1 ,5 roku w ratach za 1,5 roku w całości za semestr 

100 zł  

Cena regularna: 
15000 zł  

 
Cena promocyjna 
I edycji: 12600zł  

Cena promocyjna 
I edycji: 6 x 2200 zł  

Cena promocyjna 
I edycji: 3 x 4200 zł  

Sprawdź dostępne zniżki w czesnym 
 

Dane do przelewu:  

Nazwa właściciela konta: Collegium Civitas 
Adres właściciela konta: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 
Numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196 
SWIFT: ALBPPLPW 
IBAN: PL 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196 

tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer kandydata  

Ważne:  po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego nasi Kandydaci mają 
możliwości płatności elektronicznej poprzez PayU. Po wybraniu opcji płatności 
przez PayU system samodzielnie wpisuje wszelkie dane do przelewu oraz 
kwotę przelewu. 
 
Terminy wpłat czesnego 
 
Czesne w całości za semestr:  
- semestr zimowy: do 10 września 
- semestr letni: do 10 lutego 
Raty (odpowiednio do):  
- semestr zimowy: 10 września, 10 listopada, 10 grudnia,  
- semestr letni: 10 lutego, 10 kwietnia, 10 maja  

mailto:info@studiumobywatelskie.pl
http://studiumobywatelskie.pl/
http://www.civitas.edu.pl/znizki


  

 

STUDIUM OBYWATELSKIE im. Pawła Adamowicza  e-mail: info@studiumobywatelskie.pl 
tel.: +48 502 388 373 
www.studiumobywatelskie.pl 

 
Osoby przyjęte na studia podyplomowe po terminie wpłaty (po 10 września) 
dokonują wpłaty czesnego w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia informacji o 
przyjęciu na studia, nie później niż na dwa dni przed terminem pierwszego 
zjazdu.  

 
KONTAKT 
 
Dział Rekrutacji Col legium Civitas 
Plac Defilad 1  
Pałac Kultury i Nauki  
pokój 1211, XII piętro  
00-901 Warszawa 
email: rekrutacja@civitas.edu.pl   
tel. 22 656 71 89 

Godziny pracy Działu Rekrutacji   

 
Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza   
Kierownik programu studiów : Wojciech Jakóbik 
tel. 509-404-516 
e-mail: w.jakobik@studiumobywatelskie.pl  

mailto:info@studiumobywatelskie.pl
http://studiumobywatelskie.pl/
mailto:rekrutacja@civitas.edu.pl
http://www.civitas.edu.pl/collegium/kontakt/dzial-rekrutacji
mailto:w.jakobik@studiumobywatelskie.pl

