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Szanowni Państwo, 
 
Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z ochroną klimatu jest wciąż zbyt niska świadomość 

ekologiczna społeczeństwa. Dlatego Centrum Ekologii i Ekofilozofii zaprasza na studia 

podyplomowe „Zarządzanie jakością powietrza”. 

Studia finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Koszt uczestnictwa to 450 zł za cały tok studiów. 

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej związanych z ochroną 

środowiska, edukatorów środowiskowych oraz przedstawicieli samorządów. 

Liczba uczestników studiów w drugiej edycji to 31 osób. Studia zostały zaprojektowane w taki 

sposób, by wiedzę i umiejętności z zakresu zmian klimatu przekazać z perspektywy różnych 

dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów praktycznej ochrony klimatu. 

 

Tematyka studiów obejmuje pięć bloków zajęciowych: 

a/ Blok zarządzanie ochroną powietrza (Adaptacja do zmian klimatu; Zarządzanie jakością powietrza; 

Audyt energetyczny; Instrumenty wsparcia inwestycji w zakresie ochrony powietrza; Zarządzanie 

technologiami ochrony powietrza). 

b/ Blok prawo ochrony powietrza (Prawo ochrony powietrza; Gospodarka o obiegu zamkniętym; 

Odnawialne źródła energii - podstawy prawne; Efektywność energetyczna – podstawy prawne). 

c/ Blok technologie ochrony powietrza (Monitoring i ocena jakości powietrza w Polsce i Europie; 

Ochrona powietrza: Realizacja działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie; 

Ochrona powietrza metody obliczeniowe w ochronie powietrza; Wprowadzenie – transport i 

energetyka jako dominujące źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego; Paliwa 
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konwencjonalne w transporcie i energetyce; Zastosowanie OZE w transporcie samochodowym, 

kolejowym i lotniczym; Zastosowanie OZE w energetyce i przemyśle oraz infrastrukturze 

komunalnej). 

d/ Blok edukacja ekologiczna (Edukacja na rzecz promowania wiedzy o klimacie i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego; Wpływ czynników kulturowych na ochronę klimatu; Rola obszarów 

ochrony przyrody w ochronie klimatu; Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu). 

e/ Blok wpływ zmian klimatu na zdrowie (Monitoring jakości powietrza; Wpływ zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie człowieka). 

 

Zajęcia obywają się w trybie hybrydowym.  

Terminy zjazdów: 

i. 07-08.10.2022; ii. 22-23.10.2022; iii. 04-05.11.2022; iv. 25-26.11.2022; v. 09-
10.12.2022; vi. 13-14.01.2023; vii. 20-23.01.2023; viii. 03-04.02.2023; ix.     10-
11.02.2023;  x. 03-04.03.2023; xi. 17-18.03.2023; xii. 21-22.04.2023; xiii. 12-
13.05.2023; xiv. 26-27.05.2023; xv. 09-10.06.2023 
 

Rekrutacja 

Zapisy na studia odbywają się na stronie https://oferta.uksw.edu.pl/pl/ w dniach 06.06.2022-

17.06.2022. 

Informacja o zakwalifikowaniu: 18.06.2022, godz. 12:00 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie dokumentów w terminie 20-24.06.2022 w 

sekretariacie studiów: ul. Wóycickiego 1/3 b. 23, p. 211 (tel. 22 56 96 801).  

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy); jedno zdjęcie; 

kserokopia dyplomu (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub magisterskich 

jednolitych. 
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Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej http://ceie.edu.pl/studia-

podyplomowe.html 


