
(Dział Organizacyjny – 2014) 

 

ZARZĄDZENIE Nr 79/2014 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Żywności na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2014 r. tworzy się Studia Podyplomowe Prawa 
Ochrony Żywności na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

      2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w Uniwersytecie 
Wrocławskim studia, o których mowa w ust. 1 otrzymują kod: 

 

Wydział Kod programu Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program studiów 

WPAE 23-SPPOZ Niest. Podyp. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności 

 
      3. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów 

niestacjonarnych (zaocznych). 
      4. Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawnych, 

ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych 
oraz prowadzenia działalności podstawowej (rolniczej) i gospodarczej w sferze produkcji 
żywności. 
 

§ 2. Studia przeznaczone są dla posiadających wykształcenie wyższe: 
funkcjonariuszy publicznych, przedstawicieli zawodów medycznych i lekarzy weterynarii 
związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej, 
pracowników samorządu terytorialnego, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw sektora 
spożywczego, w tym osób odpowiedzialnych za działanie systemów kontroli wewnętrznych 
w zakładzie, a także dla absolwentów kierunków prawo i administracja oraz absolwentów 
innych kierunków, którzy chcą się specjalizować w prawie ochrony żywności. 
 

§ 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych 
Prawa Ochrony Żywności. 
 

§ 4. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 5. Rekrutacja na studia przeprowadzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń. 
 

§ 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 
lub poszczególni uczestnicy. 
 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 

R E K T O R 


