
 
Procedura 

postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe uruchamiane na wydziale Biotechnologii i Hodowli 

Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 26 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 

dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

 

1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych 

(pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). 

2. W zajęciach studiów podyplomowych mogą także brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów 

wyższych na zasadach uczestniczenia w kursie. 

3. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

4. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów: 

 wniosku kandydata o przyjęcie na studia podyplomowe, 

 dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzoną przez uczelnię kopię dyplomu lub zaświadczenie 

ukończenia studiów wyższych – dla uczestników legitymujących się ukończeniem studiów wyższych, 

 zaświadczenia potwierdzającego studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów 

dopuszczonych do uczestnictwa w kursie  

 poświadczonej przez uczelnię kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

uczestnika, 

oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki prowadzącej studia 

podyplomowe. Przewodniczącym komisji jest kierownik studiów podyplomowych.  

6. Termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ustala się w zależności od terminu rozpoczęcia studiów.  

7. Dział Kształcenia prowadzi ewidencję studiów podyplomowych oraz ewidencję uczestników studiów 

podyplomowych. 

8. Przyjęcie jak i nie przyjęcie na studia podyplomowe jest decyzją administracyjną kierownika studiów 

podyplomowych przekazywaną uczestnikowi w formie pisemnej. 

9. Kierownik studiów podyplomowych przekazuje do działu kształcenia protokół komisji kwalifikacyjnej przed 

rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

10. Od decyzji, o której mowa w ust. 8, przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję. Decyzja 

rektora jest ostateczna. 

11. Podejmując studia podyplomowe uczestnik podpisuje z kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej dane 

studia umowę regulującą warunki uczestnictwa, wysokość i terminy opłat. 
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