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ZARZ ĄDZENIE  

 
Nr 33/2011 

 
Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie przekształcenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych 
w zakresie „Zarządzania zasobami przyrody”  

oraz zmiany dotychczasowych zasad ich funkcjonowania 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 
ust. 2 uchwały nr XXI-13.1/06 Senatu UMCS z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie studiów 

podyplomowych (zwanej dalej Uchwałą Senatu), 
 
zarządzam: 
 

§ 1 
Przekształcam utworzone na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS Zarządzeniem 

Nr 66/2009 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2009 r. kwalifikacyjne studia podyplomowe w 
zakresie „Zarządzania zasobami przyrody” w kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie 
„Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska” oraz ustalam zasady ich funkcjonowania 
określone w niniejszym zarządzeniu. 
 

§ 2 
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawa i 

najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska, a 
takŜe z zasadami tworzenia opracowań ekofizjograficznych, planów ochrony, ocen 
oddziaływania na środowisko, ekspertyz związanych z ochroną przyrody oraz zarządzaniem 
obszarami chronionymi. Ponadto słuchacze zapoznają się z moŜliwościami wykorzystywania 
geograficznych systemów informacyjnych oraz kartograficznych i teledetekcyjnych źródeł w 
ochronie i zarządzaniu środowiskiem. 

 
§ 3 

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyŜszych. 
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§ 4 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złoŜenie kompletu dokumentów 
określonych w § 13 ust. 3 Uchwały Senatu. 

2. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za poprawność treści ogłoszenia 
rekrutacyjnego, które zawierać powinno w szczególności: 

1) nazwę i charakter studiów (doskonalące, kwalifikacyjne), 
2) czas trwania studiów i warunki ich ukończenia, 
3) krótki opis uzyskiwanych po studiach umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, 
4) zasady rekrutacji na studia, w tym wykaz wymaganych dokumentów, 
5) termin i miejsce składania dokumentów, 
6) dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o studiach. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów w oparciu o analizę 
złoŜonych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń. 

 
§ 5 

1. Nauka na studiach trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym. 
2. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych 

zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów. 
 

§ 6 
1. Ogólne zasady organizacji studiów podyplomowych i zasady rekrutacji na studia 

podyplomowe określa Uchwała Senatu. 
2.   Informacje o studiach umieszcza się na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.umcs.lublin.pl/ofertaedukacyjna oraz na stronie Wydziału. 
 

§ 7 
Tracą moc postanowienia Zarządzenia Nr 66/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych studiów 
podyplomowych w zakresie „Zarządzania zasobami przyrody”.  

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 

    R E K T O R 
 

 

              prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski 

 

 

 


