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ZARZĄDZENIE Nr 33/2008 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
                                           z dnia  5 maja 2008 r. 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów  Zarządzanie Środowiskiem 
Przyrodniczym  „Ekoznawca” w Instytucie Biologii Roślin 

 na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 11/2008 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008  r. w sprawie utworzenia 
studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Biologicznych  zarządza się, co następuje: 
 
 
 § 1.1. Z dniem 1 października  2008 r. tworzy się Podyplomowe Studia Zarządzanie 
Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” w Instytucie Biologii Roślin na Wydziale 
Nauk Biologicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego. 
                2. Studia trwają cztery semestry i prowadzone są w formie studiów 
niestacjonarnych (zaocznych). 
                3. Celem studiów  jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do 
wykonywania zajęć związanych z ochroną przyrody tj. sporządzanie planów ochrony 
przyrody, ekspertyz oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych,  
opracowań ekofizjograficznych, wdrażanie pakietów  rolnośrodowiskowych. 
 
 § 2. Studia przeznaczone są dla  absolwentów studiów wyższych pierwszego lub 
drugiego stopnia z zakresu nauk przyrodniczych lub pokrewnych, pragnących poznać 
różnorodność gatunkową i biocenotyczną Polski oraz zajmować się zarządzaniem zasobami 
przyrodniczymi i środowiskiem naturalnym na różnych szczeblach w administracji 
samorządowej,  w strukturach doradczych lub w organizacjach pozarządowych. 
 
 § 3. Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych  
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”. 
 
 § 4. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
 § 5. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych, uzgodniony z Radą Wydziału. 
 
 § 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
 
 § 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych  do złożenia informacji  
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia  
31 października 2008 r. 
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 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  
do spraw Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 


