Studia podyplomowe:
Nazwa: Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich
Wydział: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Opis: „Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich”
Celem studiów jest przedstawienie zróżnicowania wartościowych, chronionych
elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych
gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na
obszarach chronionych w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi
zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań
ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów
rolnośrodowiskowych. Przedstawiona zostanie problematyka wymierania gatunków i
ekosystemów oraz inwazji gatunków obcych. Wszystkie zagadnienie przedstawione zostaną
w oparciu aktualne akty prawa środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady
prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Studenci zostaną zapoznani z formami
popularyzacji wiedzy o zagrożeniach i wartościach przyrodniczych oraz o sposobach
turystycznego wykorzystania obiektów chronionych. Słuchacze studiów poznają teoretyczne i
praktyczne aspekty ochrony ekosystemów, warunki ochrony siedlisk priorytetowych oraz
możliwości prowadzenia gospodarki rolnej na siedliskach przyrodniczych. Nauczą się
korzystania z korzystania z baz danych. Będą potrafili dokonać oceny szkód w środowisku. W
czasie zajęć terenowych zostaną pokazane liczne obiekty przyrodnicze oraz metody badań
terenowych.
Ramowy program studiów:
-Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, w tym szczególnie objętych
ochroną prawną, a zwłaszcza gatunków i siedlisk priorytetowych Natura 2000,
-Dokumentacje obiektów przyrodniczych (na potrzeby Planów Ochrony, Planów Zadań
Ochronnych, Raportów Środowiska, Oceny Oddziaływania na Środowisko),
-Opracowania ekofizjograficzne,
-Dokumentacja przyrodnicza - botaniczna dla programu rolnośrodowiskowego,
-Dokumentacja przyrodnicza – ornitologiczna dla programu rolnośrodowiskowego,
-Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin,
-Introdukcja, reintrodukcja i metaplantacja roślin,
-Inwentaryzacja dendrologiczna,
-Inwentaryzacja zoologiczna,
-Prowadzenie negocjacji społecznych związanych, z zadaniami wynikającymi z dokumentów
planistycznych,
-Gospodarowanie wodą w krajobrazie rolniczym.
Wymagania: Grupą zawodową, do której kierowana jest oferta studiów stanowią osoby z
wykształceniem wyższym przyrodniczym (biolodzy, leśnicy, rolnicy, geografowie, ...),
chcące pogłębić, uaktualnić i usystematyzować dotychczasową wiedzę, umiejętności i
kompetencje z zakresu zarządzania siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich. Studia
kierowane są do tych, którzy w swojej pracy zawodowej zamawiają, przygotowują lub
odbierają różnego rodzaju opracowania niezbędne w planowaniu przestrzennym, ochronie
środowiska, procesach inwestycyjnych i monitoringu zasobów przyrody. Adresatami są
między innymi pracownicy organizacji społecznych, samorządowych i państwowych oraz
absolwenci, którzy zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przygotowywania różnego
rodzaju opracowań przyrodniczych.
Informacje organizacyjne:
1. Organizator:
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP, Katedra Botaniki i Ekologii

2. Sekretariat studiów:
Katedra Botaniki i Ekologii
85-796 Bydgoszcz
ul. Prof. S. Kaliskiego 7_bud. 3.1._pok._209.
tel.: (52) 340 8154_fax: (52) 340 8029.
3. Kierownik studiów: dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska_pok 201_tel. (0 52) 340 8154_email: kra-kor@utp.edu.pl
4. Przyjmowanie podań na I edycję planowane jest na okres od 20 stycznia do 20
kwietnia 2014 roku w Katedrze Botaniki i Ekologii, pokój 201.
5. Czas trwania studiów: dwa semestry (od kwietnia 2014 do stycznia 2015), w formie
niestacjonarnej, 246 godzin (13 zjazdów w soboty i niedziele).
6. Miejsce prowadzenia zajęć: WRiB, ul. Prof. S. Kaliskiego 7_bud. 3.1.
7. Zasady naboru:
a) kryterium naboru - kolejność zgłoszeń;
b) dokumenty:
– karta zgłoszenia (załącznik 1)
– kwestionariusz osobowy (załącznik 2)
– dwie fotografie,
– oryginał odpisu dyplomu studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kopia potwierdzająca wpłatę wpisowego 200 zł (zostanie odliczona od wpłaty za
pierwszy semestr),
c) termin zgłoszeń: od 20 stycznia do 20 kwietnia 2014 roku
d) limit przyjęć do 30 osób.
8. Opłata: 1700 zł za semestr:
konto UTP_BANK PEKAO S.A. II/Bydgoszcz 59 1240 2092 9128 8024 0300 0000
z dopiskiem „Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich” I edycja.
9. Absolwenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
Uzyskane kwalifikacje:
Uzyskane kwalifikacje z zakresu zarządzania siedliskami przyrodniczymi obszarów
wiejskich umożliwią absolwentom pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z tego
zakresu oraz dadzą podstawy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy d/s oceny środowiska
przyrodniczego. Słuchacze zostaną nauczeni rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz
siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz dokonywania ich oceny. Poznają metody ochrony
ekosystemów, uzyskają wiedzę i umiejętności w przygotowaniu opracowań – ocen
oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych i innych opracowań
związanych z ochroną przyrody.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Zarządzanie siedliskami
przyrodniczymi obszarów wiejskich" stanowi podstawę rekomendacji na „Eksperta
botanika” i „Eksperta ornitologa” w programie rolnośrodowiskowym (Dz.U. Nr 33, poz. 262
z 2009 02 26) z późn. zmianami_ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020) i eksperta w sprawie oceny i waloryzacji
środowiska przyrodniczego.

