
RP-0211-167/2020 
 
 

Zarządzenie nr 167/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 2 października 2020 roku 
 

w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym studiów podyplomowych  
dla doradców rolniczych  

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 
zm.), § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, § 2 ust. 1, § 3 ust. 5  
i § 4 Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu, uwzględniając regulacje opisu przedmiotu zamówienia, zarządza się, co 
następuje:  
 

§ 1 
Tworzy się następujące, dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych, 
prowadzone na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej 
„zamawiającym”, w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców”, w ramach 
działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi  
z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych  
z zakresu nauk rolniczych: 

1) Rolnictwo ekologiczne dla 40 doradców – realizacja studiów w Poznaniu (obejmują 
makroregion składający się z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego); 

2) Rolnictwo dla 40 doradców – realizacja studiów w Poznaniu (obejmują makroregion 
składający się z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, 
opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego); 

3) Ekonomika gospodarstwa rolnego dla 20 doradców – realizacja studiów w Poznaniu 
(obejmują makroregion składający się z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 
wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego); 

4) Ekonomika gospodarstwa rolnego dla 40 doradców – realizacja studiów na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego (obejmują województwo kujawsko-pomorskie). 

 
§ 2 

Studia podyplomowe, zwane dalej „studiami”, prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym  
w roku akademickim 2020/2021. Zajęcia dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli 
akademickich, pracowników UPP zgodnie z ich specjalnościami. 
 

§ 3 
Rekrutacja na studia jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi przez 
zamawiającego. Kandydat na studia składa podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, 
stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, potwierdzone przez kierownika jednostki 
zatrudniającej lub w przypadku prowadzenia działalności w zakresie doradztwa w ramach 
samozatrudnienia składa podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, stanowiące załącznik 
nr 2 do zarządzenia, oraz kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 
 

§ 4 
W przypadku przyjęcia osoby zainteresowanej na studia, kandydat dodatkowo zostanie 
zobowiązany do podpisania umowy o warunkach świadczenia usług edukacyjnych, 
stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia. 
  
 



§ 5 
Kształcenie na studiach realizowane jest na podstawie programu studiów określonego  
w przedmiocie zamówienia przez zamawiającego i przyjętego przez Senat UPP oraz na 
podstawie szczegółowych warunków uczestnictwa w studiach. 
  

§ 6 
Studia są finansowane ze środków zamawiającego zgodnie z zawartą z nim umową  
i na podstawie kosztorysów realizacji studiów. Kosztorysy zawierają kalkulację przychodów  
i kosztów studiów z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń dydaktyki, koordynacji i kierowania 
studiami, obsługi studiów, zakupionych usług oraz kosztów rzeczowych. Kosztorysy 
zatwierdza Rektor UPP.  
 

§ 7 
1. W celu prawidłowej realizacji i koordynacji przebiegu studiów powołuje się koordynatora  

studiów. Koordynator w szczególności: 
1) kieruje przygotowaniami organizacyjnymi i merytorycznymi prowadzącymi do utworzenia 

studiów na poszczególnych kierunkach; 
2) przeprowadza rekrutację słuchaczy we współpracy z kierownikami poszczególnych 

studiów; 
3) nadzoruje realizację studiów pod względem merytorycznym; 
4) kieruje i nadzoruje przebieg studiów pod względem formalnym i organizacyjnym; 
5) podejmuje, w ramach zatwierdzonych kosztorysów, decyzje o wydatkowaniu środków 

(wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych jest poprzedzone pisemnym 
potwierdzeniem ich prawidłowego wykonania przez kierownika studiów); 

6) koordynuje pracę kierowników studiów i innych osób uczestniczących w organizacji  
i przebiegu studiów; 

7) współpracuje z zamawiającym; 
8) współpracuje z CKU. 

2. Powołuje się prof. dr. hab. Walentego Pocztę na koordynatora studiów. 
 

§ 8 
Poszczególnymi studiami kierują kierownicy studiów. Kierownicy studiów przede wszystkim 
odpowiadają za organizację i poziom merytoryczny procesu kształcenia oraz współpracują  
w tym zakresie i we wszystkich innych sprawach związanych z przebiegiem studiów  
z koordynatorem. Na kierowników poszczególnych studiów powołuje się odpowiednio: 

1) Rolnictwo ekologiczne – dr hab. Stanisław Grześ; 
2) Rolnictwo – dr hab. Leszek Majchrzak; 
3) Ekonomika gospodarstwa rolnego (realizacja studiów w Poznaniu) – dr Paweł 

Siemiński; 
4) Ekonomika gospodarstwa rolnego (realizacja studiów na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego) – dr Paweł Siemiński. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        
             
              Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


