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I. Studium Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego w roku akademickim 2013/2014, ma
na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej transformacji w kraju z zakresu
użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego.
II. Studium jest przeznaczone dla pracowników regionalnych dyrekcji PGL Lasy Państwowe, nadleśnictw,
urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw
sektora leśno-drzewnego oraz osób prywatnych. Studia są popierane przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych (załącznik).
III. Kandydaci na Studium powinni mieć ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia – inżynierskie lub
licencjackie, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie).
IV. Ubiegający się o przyjęcie na Studia powinni złożyć w terminie do 30.IX. 2013 r. (wzory dokumentów
na stronach www Uniwersytetu Rolniczego www.ur.krakow.pl):
a/ podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z wymaganymi załącznikami,
b/ kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe,
c/ kopię wpłaty za udział w Studium 2800,- złotych na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Bank BPH-PBK S.A. Oddział w Krakowie, nr konta:67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego
lub zobowiązanie o wpłacie odpłatności za SP ULiTL, bezpośrednio w dniu pierwszego zjazdu.
Dopuszcza się uregulowanie wpłaty za udział w SP ULiTL w czwartym kwartale 2013 r. lub w
uzgodnionych dwóch ratach po 1400 zł w roku 2013 i 2014.
Komplet ww. dokumentów prosimy przesłać na adres:
Studia Podyplomowe
Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego UR w Krakowie, Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425 K r a k ó w
tel. (12) 662-50-86, fax: (12) 4124418
e-mail: rlszewcz@cyf-kr.edu.pl

V. Zajęcia będą prowadzone systemem zaocznym. Przewiduje się następujący terminarz zajęć: 1 zjazd –
25-26.X. 2013, 2 zjazd – (listopad 2013) – 2 dni, 3 zjazd – (grudzień 2013) – 2 dni, oraz w roku 2014:
4 zjazd - (styczeń) - 2 dni, 5 zjazd (luty) – 2 dni, 6 zjazd (marzec) – 2 dni, 7 zjazd (kwiecień) – 2 dni,
8 zjazd (maj) – 2 dni, 9 zjazd (czerwiec) – 2 dni oraz w miesiącu lipcu 2014 - 3 dni zajęć
terenowych. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedłożony słuchaczom w pierwszym dniu
zjazdu tj. 25. X. 2013r. o godzinie 1100, na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, al. 29 - Listopada 46,
sala 203, (dojazd z dworca PKP autobusem MPK 105 lub 129 – 3 lub 4 przystanki).
VI. Zajęcia na SP UL i TL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w Krakowie , UP
z Poznania oraz SGGW w Warszawie, specjalistów z DGLP i RDLP, a także osoby związane
tematycznie ze Studiami Podyplomowymi Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego.
VII. Ramowy zakres tematyczny SP ULiTL:
1. Marketing w leśnictwie, analiza rynku drzewnego i procesy negocjacyjne - w kraju i UE.
2. Certyfikacja oraz wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na użytkowanie lasu w Polsce.
3. Sortymentacja drewna według norm Polskich i UE.
4. Ekologiczne aspekty konserwacja drewna.
5. Zasady pielęgnowania i konserwacji drzew zabytkowych oraz zadrzewień parkowych.
6. Nowoczesne techniki i technologie w użytkowaniu lasu w Polsce i na świecie.
7. Współczesne związki hodowli lasu z jego użytkowaniem.
8. Informatyzacja procesów produkcyjnych w leśnictwie.
9. Aktualne problemy rekreacyjnego zagospodarowania lasu.
10. Ekologiczne zasady udostępniania lasów oraz procesów pozyskiwania drewna i transportu
leśnego.
11. Ergonomia i bhp w leśnictwie.
12. Ekotechnologie pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych.
13. Leśne bazy ubocznych produktów niedrzewnych – współczesne możliwości ich wykorzystania.
VIII. Ogółem na wszystkie zajęcia prowadzone w UR w Krakowie przewiduje się około 206 godzin
lekcyjnych (w tym około 10% godzin na zajęcia terenowe).
IX. Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem, a Absolwent otrzymuje
państwowe świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego.
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