KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ: BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INSTYTUT: BUDOWNICTWA
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność X

doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) inżynieryjno-techniczna
CZAS TRWANIA: 2 semestry w systemie zaocznym (soboty i niedziele)
OPŁATA ZA SEMESTR : 2.500 ZŁ
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 ZŁ
REKRUTACJA: Ukończenie studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków:
budownictwo, inżynieria budownictwa, architektura, energetyka, elektrotechnika, mechanika
i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcją, edukacja techniczno-informatyczna
oraz innych kierunków pokrewnych
WYMAGANE DOKUMENTY:
podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na
stronie www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php
• odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków
inżynieryjno-technicznych;
• kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
• 2 zdjęcia;
• kserokopia dowodu osobistego;
• zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 01 czerwca 2016 do 30 września 2016 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE
Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Laboratorium Instytutu
Budownictwa Pani mgr inż. Halina Jasik ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek A-8, pokój nr 09, tel. (68) 328 26 07, fax: (68) 328 4777
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Głównym celem studiów podyplomowych „Audytor Efektywności Energetycznej
w Budownictwie" jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętność niezbędnych do
sporządzania audytu efektywności energetycznej, audytu energetycznego budowlanego oraz
części audytu remontowego. Absolwent studiów podyplomowych posiada pełną wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu efektywnego gospodarowania energią w budownictwie
i przemyśle oraz metod poprawy efektywności konwersji, transportu i wykorzystywania
energii. Absolwent jest także zaznajomiony z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej
prawem w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz zagadnieniami
ekonomicznymi niezbędnymi do oceny opłacalności przedsięwzięć służących zmniejszeniu
zużycia energii. Posiada również umiejętności wykonywania audytów efektywności
energetycznej oraz audytów energetycznych budynków w celach termomodernizacyjnych

- do kogo adresowane:
Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe na różnych kierunkach
inżynieryjnotechnicznych i są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy o problematykę
efektywnego wykorzystywania energii w przemyśle oraz w budownictwie, a także dla osób,
które chcą w przyszłości wykonywać zawód audytora efektywności energetycznej
- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Absolwent studiów podyplomowych „Audyt efektywności energetycznej w budownictwie"
będzie przygotowany do:
• samodzielnego sporządzania audytów efektywności energetycznej w przypadkach
nieskomplikowanych (wszelkiego typu budynki i powszechnie stosowane urządzenia
i systemy instalacyjne),
• kierowania zespołem specjalistów opracowujących wspólnie audyt dużego
i skomplikowanego obiektu
INFORMACJE DODATKOWE:
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Politechniki Warszawskiej, Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie oraz eksperci z
Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska i inni eksperci.
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ e-mail: a.alsabry@wp.pl nr tel.: +48 664 783 201
lub +48 502 557 480
Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

