Zarządzenie Nr 18/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku
dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku leśnictwo – studia
II stopnia, studia niestacjonarne
Na podstawie art. 53 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019
roku, w zw. z Uchwałą Senatu nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku
zarządzam, co następuje:
§1
W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku leśnictwo – studia II stopnia, studia
niestacjonarne, dokonuje się zmian w ten sposób, że od roku akademickiego 2020/2021:
1)

w programie studiów zmienia się:
- sylabusy przedmiotów układa się w kolejności zgodnej z planem studiów,
- dokonuje się poprawnego wyliczenia godzin w planie studiów,
- ujednolica się zapis formy zaliczenia końcowego, gdzie zamienia się słowa „zaliczenie na
ocenę” w miejsce „zaliczenie lub egzamin”,
- ujednolica się nazewnictwa statusu przedmiotu (dotyczy większości sylabusów):
„podstawowy” na „obowiązkowy”,
„kierunkowy” na „obowiązkowy”,
„uzupełniający” na „fakultatywny” (przedmioty humanistyczne),
„uzupełniający” na „obligatoryjny” (OWI, BN),
„kierunkowy” na „fakultatywny” (przedmioty do wyboru w języku polskim
i angielskim, seminarium);

2)

w planie studiów i sylabusach zmienia się:
a)

formy

zajęć

języków

obcych:

z

wykładów

na

ćwiczenia

audytoryjne,

b) błędy w planie studiów:
I semestr – Język obcy – w planie studiów 21 godzin wykładów zamienia się
na ćwiczenia audytoryjne,
II semestr ZZL – Dendroklimatologia – 2 ECTS w miejsce 3 ECTS,
II semestr ZZL – Siedliskoznawstwo – 3 ECTS w miejsce 2 ECTS,
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c)

błędy w sylabusach przedmiotów związane z niewłaściwie podaną liczbą godzin:
I semestr – Mediacje i negocjacje – 21 godzin wykładów w miejsce 30 godzin wykładów,
III semestr – ZZL – Zarządzanie fauną i florą – 8 godzin ćwiczeń laboratoryjnych
i 6 godzin ćwiczeń terenowych w miejsce łącznie 22 godziny,
III semestr – Kompleksowe ćwiczenia terenowe – 24 godziny w miejsce 40 godzin,

d) błędy w sylabusach przedmiotów związane z niepoprawnie wpisaną formą zaliczenia
(zaliczenie na ocenę, egzamin):
I semestr – Doświadczalnictwo leśne – zaliczenie na ocenę w miejsce egzamin,
III semestr ZZL – Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych
– zaliczenie na ocenę w miejsce egzamin,
III semestr ZZL – Organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych – zaliczenie
na ocenę w miejsce egzamin,
e)

błędy w sylabusach przedmiotów związane z błędnie podaną liczbą punktów ECTS:
III semestr – Kompleksowe ćwiczenia terenowe – 4 ECTS w miejsce 2 ECTS,

f)

błędy dotyczące przedmiotów do wyboru w języku angielskim (III semestr):
Monitoring and conservation of forest biodiversity – zaliczenie na ocenę w miejsce egzaminu,
Invasion ecology – impacts of invasive species and their control in forests – zaliczenie na ocenę
w miejsce egzamin,
Zarys stosowanej hodowli lasu w Ameryce Północnej – zamienia się na nazwę w języku
angielskim – The outline of applied silviculture in North America,
Restoration forest ecology of post industrial sites – zaliczenie na ocenę w miejsce egzaminu,

g)

dodaje się brakujący sylabus przedmiotu:
III semestr Seminarium.
§2

Załącznikowi nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku nadaje
się brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 10 lutego 2021 roku

Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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