
Załącznik  

do uchwały nr 587 z dnia  29 czerwca 2016 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

 

Opis zakładanych efektów kształcenia: 

 
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: 

Prawo energetyczne 
Poziom kształcenia: studia podyplomowe 

  

SYMBOL 
                         Po ukończeniu studiów podyplomowych  
                        Prawo energetyczne:  

  
WIEDZA 

K_W01 

  
słuchacz posiada wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych dziedzin prawa 

energetycznego sensu stricto 

K_W02 
słuchacz posiada wiedzę teoretyczną na temat najważniejszych wyzwań i 

problemów w obszarze energetyki na świecie 

K_W03 

 

słuchacz identyfikuje i definiuje podstawowe pojęcia prawne z dziedzin prawa 

mające powiązania z prawem energetycznym sensu stricto 

  

K_W04 słuchacz zna akty prawne występujące w dziedzinie prawa energetycznego 

  

K_W05 

 

słuchacz rozumie specyfikę relacji między podmiotami prawa energetycznego, 

państwami i organizacjami międzynarodowymi 

K_W06 

 

słuchacz zna zadania i kompetencje podstawowych podmiotów prawa 

energetycznego 

K_W07 

 

słuchacz zapoznał się z zakresem pojęciowym podstawowej terminologii 

fachowej skorelowanej z prawem energetycznym 

K_W08 
 

słuchacz zna prawa i obowiązki uczestników rynków energii i paliw 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
 słuchacz potrafi charakteryzować poszczególne dziedziny prawa energetycznego  

 

K_U02 
słuchacz potrafi dokonać charakterystyki i oceny prawnych instrumentów 

współpracy i konkurencji w obszarze krajowej, unijnej i światowej energetyki 



K_U03 

 

słuchacz dokonuje autodiagnozy posiadanej wiedzy w zakresie wskazanych 

reżimów prawnych 

K_U04 

 

słuchacz dokonuje wykładni obowiązujących przepisów w obszarze prawa 

energetycznego sensu stricto oraz w dziedzinach pokrewnych 

K_U05 
słuchacz umie rozwiązywać podstawowe problemy prawne z zakresu prawa 

energetycznego w oparciu o właściwe przepisy prawa 

K_U06 

 

słuchacz umie odróżnić akty prawne z zakresu prawa energetycznego i ich miejsca 

w hierarchii źródeł prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz krajowego 

K_U07 

 

słuchacz potrafi scharakteryzować zasady i procedury występujące w prawie 

energetycznym 

K_U08 
słuchacz potrafi dokonać subsumcji poszczególnych podmiotów energetycznych do 

grupy odbiorców energii lub do grupy odbiorców końcowych energii  

  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

 

słuchacz potrafi utrzymać odpowiednio wysoki standard wiedzy specjalistycznej z 

zakresu poszczególnych dziedzin prawa energetycznego 

 
K_K02 

 

 słuchacz potrafi dokonać konstruktywnej oceny ram prawnych i aktualnego stanu 

bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze krajowym, unijnym i światowym 

 
K_K03 

Słuchacz nabywa zwyczaj śledzenia zmian w prawie i rozumie konieczność stałego 

dokształcania się. 

 
K_K04 

Słuchacz nabywa umiejętność konstruktywnej oceny reżimów prawnych i potrafi 

wskazać i opisać ich wady i zalety 

 


