KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Prawo energetyczne
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika): prawna
CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 2.400,00 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł
REKRUTACJA: Ogłoszenia na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mailing do
regionalnych podmiotów rynku energetycznego. O przyjęciu decyduje kolejność składania
dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe),
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich)
lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich,
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie,
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą
pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2018 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
mgr Aneta Nowakowska
pok. 305, bud. A-41
tel. 68 328 26 06
E-mail: a.nowakowska@wpa.uz.zgora.pl
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów obejmuje moduł ogólny (prawo energetyczne sensu stricto) i moduł
pokrewnych dziedzin prawa, pozostających w interakcji z prawem energetycznym sensu
stricto.. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów, a przedmioty kończą się
zaliczeniem na ocenę.
- do kogo adresowane: Studia dla absolwentów studiów wyższych, będących prawnikami i
chcących pogłębić wiedzę prawniczą z zakresu prawa energetycznego, a także do osób
niebędących prawnikami lecz zajmujących się energetyką i chcących pozyskać wiedzę z
zakresu prawa energetycznego.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy
wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego a także
umiejętności charakteryzowania i ewaluacji prawnych instrumentów współpracy i konkurencji
w obszarze krajowej, unijnej i światowej energetyki

INFORMACJE DODATKOWE: Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie
weekendowym, tj. 8 weekendów w semestrze po 20 godzin zajęć (160 godz. w semestrze,
łącznie 320 godzin zajęć).
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Joanna Osiejewicz j.osiejewicz@wpa.uz.zgora.pl

