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INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 
Studia będą prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych: 

w Warszawie i we Wrocławiu 

 

 

W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobędą aktualne i praktyczne informacje o 
atrakcyjności inwestycyjnej w energetyce odnawialnej oraz inwestowaniu w poszczególne 
odnawialne źródła energii (OZE), w tym: rozwiązaniach technologicznych, unijnych i 
polskich uwarunkowaniach prawnych, źródłach finansowania zewnętrznego, 
przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA) oraz wszechstronnej 
ocenie projektu inwestycyjnego. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności  
przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego (aspekty prawne, 
techniczne, ekonomiczne i finansowe) oraz opracowania wniosków o dofinansowanie 
inwestycji.  

Znaczna części zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analizy konkretnych 
przypadków (case study). Taka forma zajęć umoŜliwia słuchaczom większą aktywność i 
zaangaŜowanie co gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych.  

Przykłady do analiz- studia przypadków – dotyczyć będą najszybciej rosnących ale mających 
najwyŜszy w najbliŜszych latach potencjał wzrostu branŜ i technologii OZE, w tym farm 
wiatrowych lądowych, biogazowi rolniczych i rolniczo-utylizacyjnych, kolektorów 
słonecznych. geotermalnych pomp ciepła oraz elektrocieplni na biomasę. W zaleŜności od 
zainteresowania słuchaczy w ramach konsultacji oraz przygotowania do prac dyplomowych 
szczegółowej analizie poddane będą takŜe indywidualne kotły na pelety, małe elektrownie 
wiatrowe, systemy fotowoltaiczne oraz np. morskie farmy wiatrowe. Program studiów 
rozwija umiejętności wykonania techniczno-ekonomicznych analiz porównawczych roŜnych 
rynków, umoŜliwia zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez 
słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej róŜnych branŜ i technologii OZE. 

 
Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, specjaliści z  Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie 
oraz eksperci zewnętrzni. 



Program studiów jest skierowany do: 

- prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką 
odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną, 

- kadry kierowniczej wyŜszego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i 
ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE, 

- pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) 
odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników 
jednostek doradztwa rolniczego - studium umoŜliwi gminom i powiatom wykształcenie 
specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych 
zasobów OZE, 

- przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych 
usług o zagadnienia energetyki odnawialnej, 

- pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości 
teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania 
inwestycji w OZE. 

Uczestnikiem studium moŜe być osoba, która posiada wyŜsze wykształcenie ( tytuł 
zawodowy magistra, licencjata, inŜyniera lub równorzędny). 

 

Szczegółowe informacje na stronie Studium http://oze.ue.wroc.pl 

Kontakt : Kierownik Studium magdalena.ligus@ue.wroc.pl 
Tel. 606-392-295 
Sekretariat (kontakt po 6.09.2010) zif_zfp@ue.wroc.pl 
Tel. Sekretariat (71) 368 06 46 

  

 


