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STUDIA PODYPLOMOWE  

 „Integrowana Produkcja Roślinna” 

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
(IUNG-PIB)  informuje o rekrutacji na studia podyplomowe z zakresu integrowanej produkcji 
roślinnej (rolniczej, warzywniczej i sadowniczej).  

 
Podstawa prawna 

 Aktem prawnym stanowiącym podstawę prowadzenia studiów podyplomowych w IUNG - 
PIB w Puławach jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. 
Nr 96, 7945, poz. 618, z późn. zm.). Zgodnie z Art.2 ust.3  Instytut, poza zadaniami, o których 
mowa w ust.1 i 2, może prowadzić: 
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami 
naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne; 
2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające. 
 
Uczestnicy studiów 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe 
(może być licencjat) chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie integrowanej produkcji 
roślinnej.  
 
Program studiów 

Program studiów obejmuje 210 godzin lekcyjnych (wykłady oraz zajęcia terenowe) i 
realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, cyklu dwusemestralnym na dziewięciu 3-
dniowych zjazdach (piątek w godz. 15.00-17.00, sobota w godz. 8.00-17.00, niedziela w godz. 
8.00-13.00) lub do uzgodnienia z uczestnikami (może być np. 10 zjazdów, tylko w sobotę i 
niedzielę). Zajęcia będą odbywały się w IUNG-PIB w Puławach, w grupach do 30 osób. 
Szczegółowy program zajęć i terminy spotkań będą podane podczas I zjazdu.  
 
Wykładowcy 

Wykładowcami studiów podyplomowych będą pracownicy naukowi Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
 
Warunki ukończenia studiów 

Warunkiem zaliczenia studiów będzie uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenie 
obydwu semestrów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.  
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Dokumenty ukończenia studiów 

Po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy studiów otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych” oraz „Zaświadczenie” upoważniające do prowadzenia szkoleń 
rolników/producentów z zakresu integrowanej produkcji, integrowanej ochrony roślin i 
środków ochrony roślin.  
 
Koszt uczestnictwa 

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych wynosi 3000 zł + 0% VAT (istnieje możliwość  
rozłożenia kosztów na 2 raty po 1500 zł). Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia, 
noclegów i dojazdów. Wpłata powinna wpłynąć przed rozpoczęciem studiów.  
Opłaty za studia należy dokonać na konto: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB 
w Puławach, Bank PKO S.A. I/O Puławy, nr rachunku: 661240 2412 1111 0000 3610 6594, z 
dopiskiem „Studia podyplomowe IP”. 
Zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru (formularz zgłoszenia) z własnoręcznym 
podpisem oraz zgodą instytucji delegującej (dotyczy osób kierowanych przez zakład pracy) 
prosimy przesyłać na adres: Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB, ul. 
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. Termin rozpoczęcia studiów uwarunkowany jest liczbą 
zgłoszonych kandydatów. Rozpoczęcie zajęć nastąpi, gdy grupa chętnych będzie liczyła 
przynajmniej 25 osób.  
 
Dodatkowe informacje 

Więcej informacji można uzyskać u Kierownika Studiów: 
prof. dr hab. Janusz Podleśny, 
tel. 81 4786 792, e-mail: jp@iung.pulawy.pl  
lub 
u Kierownika Działu Upowszechniania i Wydawnictw: 
dr Mariusz Zarychta 
tel. 81 4786 720, e-mail: zarychta@iung.pulawy.pl 
 
 
Formularz zgłoszenia i oświadczenie instytucji delegującej w załączeniu. 
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