
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji oraz wymagania stawiane kandydatom                                                 

na Studia Podyplomowe „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem”  

w roku akademickim 2022-2023 

 

A. Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych, 

niezależnie od profilu ukończonej uczelni (tj. dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra, 

magistra inżyniera i równorzędne). 

W terminie do dnia 23 września 2022, należy złożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały):  

1. Wypełniony i podpisany przez kandydata formularza zgłoszenia na studia, 

2. Odpis lub uwierzytelniona kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

3. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  

Rekrutację prowadzi Kierownik Studiów wyznaczony przez JM Rektora, prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz 

B. Organizacja studiów i inne informacje: 

Liczba miejsc: grupa ćwiczeniowa liczy 10-20 osób. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.  

Wysokość czesnego: 2 100 PLN za jeden semestr 

W ramach Studiów planuje się 240 godz. zajęć zorganizowanych (godzin dydaktycznych), w tym 24 godz. ćwiczeń 

terenowych. 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, część zajęć organizowanych jest 

online. Spotkania średnio 2 razy w miesiącu. 

➢ - Pierwszy semestr obejmuje 120 godz. wykładów i zajęć laboratoryjno-ćwiczeniowych.  

Terminy zjazdów w I semestrze: 8-9 X;  22-23 X; 12-13 XI (online); 26-27 XI (online); 10-11 XII; oraz  

14-15 I; 28-29 I 2023 (online). 

➢ Drugi semestr to 120 godz. wykładów,  zajęć laboratoryjno-ćwiczeniowych i seminariów oraz godziny 

własne studentów przeznaczone na realizację pracy dyplomowej.  

➢ Terminy zjazdów w II semestrze: 25-26 II (online); 11-12 III (online); 25-26 III (online); 8-9 IV, 22-23 IV, 

13-14 V i 27-28 V 2023 

➢ Termin złożenia pracy dyplomowej:  czerwiec 2023; Obrona pracy dyplomowej –  połowa czerwca 2023 

lub we wrześniu. 

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń z poszczególnych bloków 

tematycznych oraz napisanie i obronienie pracy dyplomowej. 
 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub terminie organizacji zjazdów, co zwykle 

następuje w ramach uzgodnień z uczestnikami studiów. 

C. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do dnia 23 września 2022 (dopuszcza się przesłanie 

zeskanowanych dokumentów z podpisem pocztą elektroniczną na adres biodiversity@up.poznan.pl, przy 

zachowaniu obowiązku dostarczenie przed pierwszym zjazdem oryginalnych dokumentów).   

mailto:biodiversity@up.poznan.pl


Adres do korespondencji pocztowej i osobistego dostarczania dokumentów: Katedry Entomologii i Ochrony 

Środowiska UPP, ul. Dąbrowskiego 159,  60-594 Poznań (z dopiskiem Studia Podyplomowe „Ochrona 

różnorodności…”);  Budynek C Kolegium Zembala,  I piętro. 

Ogłoszenie listy osób przyjętych na Studia Podyplomowe nastąpi w dniu 26 września 2022.   

Informacje o przyjęciu zostaną przekazane Kandydatom – mailowo, dokument potwierdzający zostanie przekazany 

podczas pierwszego spotkania. Dalsze kontakty i przekazywanie informacji odbywać się będzie pocztą elektroniczną 

oraz telefonicznie.  

Bliższych informacji udzielają: 

❖ - Kierownik Studiów Podyplomowych – prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz, Katedry Entomologii i 

Ochrony Środowiska UPP, ul. Dąbrowskiego 159,  60-594 Poznań   Tel.  061 848 7902   kom. 511725706, 

e-mail: pawel.sienkiewicz@up.poznan.pl 

❖ - Centrum Kształcenia Ustawicznego UP,  ul. Wojska Polskiego 28   60-637 Poznań 

Collegium Maximum, pok. 113  

tel./fax (061) 848 70 26   e-mail: cku@up.poznan.pl,    strona www: http://www.up.poznan.pl/cku  

 

D. Warunki rozpoczęcia studiów lub rezygnacji w trakcie trwania studiów 

Warunkiem podjęcia studiów jest:  

1. Zawarcie podczas pierwszego zjazdu pisemnej umowy o warunkach świadczenia usługi edukacyjnej w ramach 

studiów podyplomowych w formie: 

a) umowy dwustronnej (wg załącznika nr nr 2 do zarządzenia Rektora UPP nr 131/2021)  

lub 

b) umowy trójstronnej (z zakładem pracy; załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora UPP nr 131/2021). 

2. Wniesienie wpłaty określonej w umowie za Studia Podyplomowe w wysokości 4200 zł, w całości w I terminie lub 

w następujących ratach: 

a) kwota 2100 zł –– w ciągu 10 dni po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia podyplomowe (najpóźniej 

do 6 października 2021 

c) kwota 2100 zł – do 15 lutego 2022 – przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze. 

Wymienione w punkcie 2 kwoty należy przelewać na rachunek bankowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 z podaniem imienia i nazwiska 

Uczestnika oraz numeru SUBKONTA  293 12 401   w tytule przelewu. 

 

Rozwiązanie umowy: 

1. Rozwiązanie umowy następuje w przypadku skreślenia z listy uczestników lub pisemnej rezygnacji Uczestnika 

ze studiów. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przed 1.10.2021r., Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty 

za zajęcia planowane od kolejnego miesiąca po rozwiązaniu umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3. Decyzję o zwrocie 

podejmuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych. 

3. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia Uczestnika z listy uczestników, Nabywca ponosi opłaty 

wynikające z umowy w wysokości proporcjonalnej do liczby przeprowadzonych zajęć objętych planem studiów 

oraz ich kosztów ponoszonych przez Uczelnię.  

(Załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia Rektora UPP nr 131/2021) 

http://www.up.poznan.pl/cku

