
Regulamin 

postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe uruchamiane na Wydziale 

Biotechnologii  Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  

w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r. dotyczących planów i programów studiów podyplomowych 

Zarządzenie Nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 

dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 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. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego 

Systemu Rekrutacyjnego (ISR), prowadzonego w Uczelni oraz złożenie w sekretariacie studiów 

następujących dokumentów:  

a) wygenerowanego z ISR kwestionariusza osobowego,  

b) odpisu dyplomu ukończenia studiów lub kopii potwierdzonej przez Uczelnię,  

c) potwierdzonej przez Uczelnię kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość słuchacza,  

d) 1 aktualnej fotografii,  

e) skierowania z zakładu pracy (w przypadku studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie 

podmiotu spoza uczelni),  

f) innych dokumentów określonych w zasadach i trybie naboru na dane studia podyplomowe,  

a następnie uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ustala się w zależności od terminu 

rozpoczęcia studiów. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powołana przez dziekana wydziału 

prowadzącego studia podyplomowe. Przewodniczącym komisji jest kierownik studiów 

podyplomowych. Z postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół, który przekazywany 

jest do Działu Kształcenia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

5. Kierownik studiów podyplomowych wydaje decyzje w sprawach przyjęcia na studia podyplomowe 

w oparciu o protokół komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne.  

6. Pisemną decyzję, o której mowa w pkt 5, przekazuje się kandydatowi niezwłocznie za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru.  

7. Od decyzji, o której mowa w pkt 5, przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni 

od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, 

który wydał decyzję. Decyzja dziekana jest ostateczna.  



8. Podejmując studia podyplomowe słuchacz zawiera z Uczelnią, umowę o warunkach odpłatności za 

studia podyplomowe.  

 

 

 


