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SEMESTRY 

2  

GODZINY 

128 

W tym: 

Wykłady: 64 (ścieżka 
polskojęzyczna, moduły I i II) / 
68 (ścieżka anglojęzyczna, 
moduły I i III) 

Ćwiczenia: 60 (ścieżka 
polskojęzyczna, moduły I i II) / 
56 (ścieżka anglojęzyczna, 
moduły I i III) 

Laboratoria: - 

E-learning: 4 (na każdej 
ścieżce po 4h) 

ECTS 

32 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

CELE STUDIÓW 

Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju koncepcji zrównoważenia – założenia opracowanej 

przez ONZ Agendy 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), pierwszym celem studiów 

podyplomowych Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju jest wykształcenie 

ekspertów, którzy będą znać i realizować w praktyce międzynarodowe rozwiązania w zakresie 

zrównoważonego rozwoju. Mają to być osoby potrafiące dokonać implementacji polityki 

zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym, a także pracować na rzecz zrównoważenia 

w swoich lokalnych środowiskach. 

Drugim celem studiów jest stworzenie w Polsce środowiska specjalistów posiadających 

interdyscyplinarną wiedzę na temat wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju, 

potrafiących działać i współdziałać dla osiągania jego celów, innowatorów i wizjonerów 

skłonnych do aktywnej pracy na rzecz społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Studia 

podyplomowe mają ich wyposażyć w umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzi 

wspierających wdrażanie zasad zrównoważenia zarówno w wymiarze praktycznych rozwiązań 

dotyczących produkcji oraz konsumpcji, jak i polityki zrównoważonego rozwoju. 

W kontekście zakładanych efektów kształcenia cele studiów przedstawiają się w następujący 

sposób: 

1. W zakresie wiedzy – celem jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat koncepcji 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, pojęć pokrewnych i sposobów ich pomiaru, 

a także praktycznych możliwości implementacji zasad zrównoważenia w różnych 

dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. 

2. W zakresie umiejętności – celem jest nabycie oraz udoskonalenie przez słuchaczy 

umiejętności związanych z identyfikacją i interpretacją obecnych zjawisk społeczno-

ekonomicznych stanowiących przesłanki oraz przejawy zrównoważenia, umiejętności 

wykorzystania odpowiednich metod pomiaru i analizy związanych ze zrównoważeniem 

zjawisk, efektywnego komunikowania i upowszechniania zasad zrównoważonej 

gospodarki, a także organizacji prac zespołów realizujących zrównoważone projekty. 

3. W zakresie kompetencji społecznych – celem jest wypracowanie i wzmocnienie 

gotowości słuchaczy do inicjowania zrównoważonych działań oraz przedsięwzięć  

w swoim otoczeniu społecznym i zawodowym, a także do aktywnego uczestnictwa  

w pracach zespołów i organizacji realizujących cele polityki zrównoważonego rozwoju.  

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

SLLZR_W01 W pogłębionym stopniu zna i rozumie koncepcję 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz 
związane z nią kategorie pokrewne. 

P7S_WG 



 

SLLZR_W02 Zna i posługuje się metodami badawczymi oraz 
narzędziami opisu, analizy i prezentacji danych 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, jego 
składowych, a także zjawisk i kategorii pokrewnych. 

P7S_WG 

SLLZR_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat 
fundamentalnych dylematów ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych współczesnej 
cywilizacji. 

P7S_WK 

SLLZR_W04 Zna uwarunkowania ekonomiczne, regulacje prawne 
i normy etyczne istotne dla przygotowania oraz 
prowadzenia działalności biznesowej i społecznej 
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

P7S_WK 

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

SLLZR_U01 Potrafi identyfikować i interpretować procesy, 
zjawiska oraz trendy społeczno-ekonomiczne  
z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy na temat 
koncepcji zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego. 

P7S_UW 

SLLZR_U02 Posiada umiejętność doboru odpowiednich metod  
i narzędzi analizy, z pomocą których analizuje 
zjawiska związane ze zrównoważeniem oraz 
zachodzące między nimi relacje, wyciąga wnioski  
i formułuje na ich podstawie uzasadnione, 
innowacyjne rekomendacje dotyczące 
równoważenia działalności gospodarczej  
i społecznej. 

P7S_UW 

SLLZR_U03 Potrafi komunikować się na tematy związane ze 
zrównoważonym rozwojem używając 
specjalistycznej terminologii w języku obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.  

P7S_UK 

SLLZR_U04 Potrafi  współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych związanych z realizacją 
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych  
i społecznych zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju przyjmując w tym zespole 
zarówno funkcje wykonawcze, jak i kierownicze. 

 

 

P7S_UO 



 

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

SLLZR_K01 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych pojawiających się w procesie 
budowania zrównoważonej gospodarki  
i zrównoważonego społeczeństwa. 

P7S_KK 

SLLZR_K02 Jest gotów do inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz większego zrównoważenia  
w swoim środowisku społecznym. 

P7S_KO 

SLLZR_K03 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego ze szczególną dbałością  
o przestrzeganie etycznych i prawnych norm 
wyznaczających zasady zrównoważonej 
gospodarki.   

P7S_KO 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

Moduł I (1 semestr, zajęcia w języku polskim) 

1.  Jak być liderem: trening 

zdolności przywódczych 

W / ćw 12 (6 / 6) 3 

2.  Etyczna i lokalna gospodarka 

żywnościowa 

W / ćw 12 (8 / 4) 3 

3.  Ekonomia ekologiczna W / ćw 10 (8 / 2) 2,5 

4.  Etyka w biznesie W / ćw 14 (10 / 4) 3,5 

5.  Pomiar zrównoważonej 

konsumpcji 

W / ćw 8 (4 / 4) 2 

6.  Międzynarodowe porównania 

wzorców zrównoważonej 

konsumpcji 

W / ćw 8 (2 / 6) 2 

7.  Zrównoważenie a gospodarka 

cyfrowa 

W / ćw 8 (4 / 4) 2 

Moduł II do wyboru (2 semestr, zajęcia w języku polskim) 



 

8.  Praktyki e-commerce  

w zrównoważonej gospodarce 

W / ćw 12 (6 / 6) 3 

9.  Transport pasażerski oraz 

turystyka w świetle agendy 

zrównoważonego rozwoju 

ćw 12 3 

10.  Wyzwania dla społecznie 

odpowiedzialnego biznesu na 

rynku komunikacji elektronicznej 

W / ćw 8 (6 / 2) 2 

11.  Zrównoważenie w przestrzeni 

miejskiej 

W / ćw 8 (6/ 2) 2 

12.  Badania zrównoważonych 

zachowań 

W / ćw 12 (4 / 8) 3 

13.  Seminarium projektowe e-learning 4 1 

Moduł III do wyboru (2 semestr, zajęcia w języku angielskim) 

14.  Sustainability Marketing W/ ćw 8 (4 / 4) 2 

15.  Sustainable lifestyles W / ćw 6 (4 / 2) 1,5 

16.  Current directions in sustainable 

consumption research 

W / ćw 8 (6 / 2) 2 

17.  Applying behavioral economics in 

sustainability 

W / ćw 14 (8 / 6) 3,5 

18.  Internet research methods for 

sustainability 

W / ćw 8 (4 / 4) 2 

19.  Sustainable products design ćw 8 2 

20.  Project seminar e-learning 4 1 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 20 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Uczestnikiem studiów podyplomowych Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju 

może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. W szczególności 

studia skierowane są do: 

1. pracowników instytucji i organizacji rządowych/samorządowych zajmujących się 

wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju oraz ochroną konsumentów, 



 

 

2. pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych (NGO) działających  

w obszarze zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej/etycznej/odpowiedzialnej/ 

proekologicznej konsumpcji, ochrony środowiska, 

3. młodych pracowników nauki oraz absolwentów studiów magisterskich 

zainteresowanych problematyką zrównoważenia, 

4. nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dyrektorów szkół oraz pracowników kuratoriów 

realizujących zadania edukacyjne w zakresie upowszechniania zasad 

zrównoważonego rozwoju, 

5. twórców ekologicznych inicjatyw typu start-up oraz menedżerów i pracowników działów 

CSR/marketingu/ komunikacji społecznej/zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju 

przebiega na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata. W razie dużej liczby zgłoszeń  

z kandydatami może być dodatkowo przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Warunkami ukończenia studiów są:  

‒ aktywny udział w zajęciach zorganizowanych w formie stacjonarnej – frekwencja 

minimum 75%, oraz w formie e-learningu – frekwencja minimum 90%, 

‒ zaliczenie poszczególnych modułów, co umożliwia zdobycie 32 punktów ECTS, 

‒ przygotowanie pracy końcowej i jej ustna prezentacja. 


