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Zarządzenie Nr 64/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 17 maja 2021 roku 
 

 

w sprawie zaprzestania kształcenia na niektórych studiach podyplomowych 

prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 w zw. z § 24 ust. 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora  

Nr 221/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zasad powoływania i organizacji kształcenia 

na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie 

 

zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

Od roku akademickiego 2021/2022 zaprzestaje się prowadzenia kształcenia na powierzonych 

Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu studiach podyplomowych pn.: 

 

1. Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych, 

2. Nowe biotechnologie rolnicze, 

3. Kwarantanna, 

4. Doradztwo ochrony roślin, 

5. Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych, 

6. Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin, 

7. Postępy w naukach o środowisku, 

8. Technologie w ochronie środowiska, 

9. Utrzymanie terenów zieleni, 

10. Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

 

 

§ 2 

Od roku akademickiego 2021/2022 zaprzestaje się prowadzenia kształcenia na powierzonych 

Wydziałowi Leśnemu studiach podyplomowych pn.: 

 

1. Genetyka i selekcja drzew leśnych, 

2. Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących, 

3. Hydrologia i inżynieria leśna, 

4. Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych. 

 

 

§ 3 

Od roku akademickiego 2021/2022 zaprzestaje się prowadzenia kształcenia na powierzonych 

Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt studiach podyplomowych pn.: 
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1. Rybactwo i ochrona środowiska wodnego, 

2. Hodowla i rozród zwierząt futerkowych. 

 

§ 4 

Od roku akademickiego 2021/2022 zaprzestaje się prowadzenia kształcenia na powierzonych 

Wydziałowi Biotechnologii i Ogrodnictwa studiach podyplomowych pn.: 

 

1. Studia podyplomowe terenów zieleni, 

2. Terapia ogrodnicza. 

 

§ 5 

Od roku akademickiego 2021/2022 zaprzestaje się prowadzenia kształcenia na powierzonych 

Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Energetyki studiach podyplomowych pn.:  

 

1. Systemy jakości biopaliw, 

2. Technologie energetycznego wykorzystania roślin,  

3. Audyting i certyfikacja energetyczna budynków, 

4. Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną, 

5. Agrotronika. 

 

§ 6 

Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się Dziekanów ww. wydziałów. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Kraków, dnia 17 maja 2021 roku 

                                                                                                         

          R e k t o r 

                                                                                  

         dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR  

 

 

 

 


