Zarządzenie Nr 464/2019/2020
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia
Studiów Podyplomowych Planowanie i zarządzanie w energetyce
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) zarządzam, co
następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe
Planowanie i zarządzanie w energetyce, zwane dalej Studiami.
§2
1. Studia mają na celu przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwami rynku energetycznego.
2. Absolwent Studiów:
 zdobędzie umiejętności w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwach rynku
energetycznego,
 będzie posiadał wiedzę i umiejętności do planowania, prowadzenia oraz realizowania
projektów związanych z funkcjonowaniem rynku energii, a w szczególności w zakresie:
 podstawowych pojęć dotyczących struktur i instytucji politycznych, prawnych
i gospodarczych związanych z funkcjonowaniem rynku energii,
 relacji między strukturami i instytucjami krajowych rynków energii oraz ich związków
z instytucjami na poziomie międzynarodowym,
 zasad funkcjonowania instytucji politycznych, prawnych i gospodarczych związanych
z funkcjonowaniem rynku energii,
 metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych pozwalających opisywać
procesy zachodzące na rynku energii, w tym planować, zarządzać i prognozować
procesy na rynku energii,
 norm prawnych lub praw ekonomicznych w zakresie funkcjonowania rynku energii,
 czynników zmian na rynku energii oraz przebiegu, skali i konsekwencji tych zmian,
 słownictwa i kategorii związanych z funkcjonowaniem rynków energii (język
branżowy), umożliwiających rozumienie i tworzenie planów i prognoz procesów na
rynku energii,
 opisywania, interpretowania i oceniania procesów oraz zjawisk politycznych,
prawnych
i gospodarczych zachodzących na krajowych, regionalnych i
międzynarodowych rynkach energii,
 pozyskiwania danych do planowania i analizowania konkretnych procesów i zjawisk
zachodzących na rynku energii,
 analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk (politycznych,
prawnych i gospodarczych) zachodzących na runku energii,
 planowania i prognozowania procesów oraz zjawisk politycznych, prawnych
i gospodarczych zachodzące na rynku energii – z wykorzystaniem adekwatnych
metod
i narzędzi,
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prawidłowego posługiwania się normami prawnymi lub prawami ekonomicznymi w
celu rozwiązania konkretnych problemów na rynku energii,
 wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania problemów w pracy zawodowej,
szczególnie podejmowania decyzji, współpracy w grupie i właściwego
komunikowania się w środowisku pracy,
 przygotowania typowych planów i analiz pisemnych związane z funkcjonowaniem
rynku energii (także związane z sektorowym środowiskiem pracy), w których – za
pomocą adekwatnych metod i przy użyciu właściwych źródeł i opracowań –
rozwiązane zostaną problemy szczegółowe,
 przygotowania wystąpień ustnych, w trakcie których omawiane będą zagadnienie
szczegółowe, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł i opracowań, w tym – w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem rynku
energii,
 efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań
zawodowych w sektorowym środowisku pracy.
po zakończeniu Studiów, absolwent zdobędzie wiedzę ekspercką i umiejętności
w obszarze planowania i zarządzania w energetyce.

§3
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.
§4
1. Rekrutacja na Studia będzie odbywała się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów
do wypełnienia limitu miejsc.
2. O przyjęciu na Studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
§5
Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym
przez Senat UAM.
§6
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
powołany przez Rektora.
§7
Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM.
§8
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Planowanie
i zarządzanie w energetyce.
§9
Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2020/2021.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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