
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania WSEiZ 

  Mazowiecka Agencja Energetyczna 

na nowy – pierwszy w Polsce 

zapraszają 

kierunek studiów podyplomowych dedykowany urzędnikom samorządu terytorialnego Mazowsza 
 z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych 

SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII (SME) 

REKRUTACJA na studia rozpoczyna się – 19.II.2016 roku 

                  Projekt dofinansowany jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zjazdy w semestrze letnim 2015/2016 zaplanowane zostały w następujących terminach: 
 • Uroczysta Inauguracja - 19 marca 2016 

 • 2-3 kwietnia 2016 

 • 16-17 kwietnia 2016 

 • 7-8 maja 2016 

 • 21-22 maja 2016 

 • 4-5 czerwca 2016 

 •18,19 czerwca 2016  
Zajęcia realizowane będą w godzinach 8.30–15.55 w budynku WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (Warszawa Mokotów). 
Komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych: 
 – kwestionariusz osobowy, 
 – kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich 

– kopia dowodu wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. 
– zaświadczenie potwierdzające status pracownika urzędu gminy, powiatu lub urzędu szczebla regionalnego z województwa 

mazowieckiego lub przedsiębiorstw komunalnych. 

Rekrutację na studia SME prowadzi Dziekanat Wydziału Ekologii WSEiZ 
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24 

tel. 22 825 63 21 
dziekanate@wseiz.pl 
www.sme.wseiz.pl; www.wseiz.pl 

  (oryginał do wglądu), 
– 1 fotografia (jak do dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji), 
– kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 

w godzinach: Poniedziałek, Piątek: 10.00–18.00; Wtorek, Czwartek: 8.00–16.00; Sobota: 8.00–16.00, Niedziela: 8.00–14.00 

W okolicy WSEiZ istnieje możliwość zakwaterowania m.in. w: 
 – Hotelu Rejtan, ul. Rejtana 6 Warszawa (dla słuchaczy WSEiZ 15% rabatu od ceny dnia), www.reytan.pl; 
 – Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym KZRSS "Społem", ul. Grażyny 13/15 Warszawa, www.csk spolem.pl; 
 – Hostelu Sando, ul. Sandomierska 18/14 Warszawa, www.hostel sando.pl. 
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