
STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie Integrowane j Produkcji i Integrowane j Ochrony Roslin

w Instytucie Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa-Panstwowym Instytucie Badawczym
w Pulawach

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa-Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach
informuje o rekrutacji na Studia Podyplomowe w zakresie Integrowanej produkcji (IP) i
Integrowanej ochrony roslin. Aktem prawnym stanowiacym podstawe prowadzenia Studiów
Podyplomowych w IUNG - PIB w Pulawach jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o
instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, 7945, poz. 618).

Tematyka badawcza Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - PIB w Pulawach od
wielu lat zwiazana jest z rolnictwem zrównowazonym, rozsadnie wykorzystujacym zasoby
srodowiska przyrodniczego. Obecny nabór stanowi kontynuacje wczesniej organizowanych
Studiów Podyplomowych dotyczacych tej samej tematyki. Realizowany od wielu lat program
naukowo-badawczy naszego Instytutu „Zrównowazony rozwój produkcji roslinnej i
ksztaltowanie przestrzeni rolniczej Polski”, stanowi bardzo dobra baze do doskonalenia
wiedzy z zakresu integrowanej produkcji roslinnej. W trosce o czystosc i estetyke srodowiska
przyrodniczego oraz atrakcyjnosc terenów wiejskich opracowano juz  wczesniej, takze w
IUNG - PIB w Pulawach, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Koncepcja Integrowanej produkcji rolniczej zaklada wysoka efektywnosc
gospodarowania, przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod
produkcji rolniczej realizowanej w warunkach uwzgledniajacych duza troske o srodowisko
przyrodnicze. Glównymi elementami tego systemu gospodarowania sa wiedza i racjonalne
stosowanie srodków produkcji oraz swiadomosc wspólczesnych celów, zadan i zagrozen
rolnictwa. Produkcja integrowana wymaga zatem duzej umiejetnosci oraz ciaglego
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji osób zajmujacych sie tym sposobem
gospodarowania. Szanse taka daja oferowane Studia Podyplomowe organizowane przez
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - PIB w Pulawach, realizujace zadania
okreslone w wielu aktach prawnych dotyczacych integrowanej produkcji roslinnej.
Szczególnym celem jest zapoznanie sluchaczy z osiagnieciami wspólczesnej nauki w zakresie
postepu technologicznego w integrowanej produkcji ziemioplodów oraz przedstawienie
mozliwosci wykorzystania ich w praktyce wobec rosnacych wymagan konsumentów i duzej
konkurencji produktów roslinnych na krajowym i swiatowym rynku zbytu.

Sluchaczami Studiów Podyplomowych moga byc wykladowcy, instruktorzy, doradcy oraz
pracownicy administracji panstwowej i samorzadowej, rolnicy i producenci owoców i warzyw
legitymujacy sie dyplomami ukonczenia studiów wyzszych na  kierunkach: rolnictwo,
ogrodnictwo, lesnictwo lub pokrewnych, chcacy doskonalic swoje umiejetnosci w zakresie
integrowanej produkcji roslinnej.

Nadzór merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Rada Programowa, w
sklad której wchodza pracownicy naukowi reprezentujacy rózne dyscypliny naukowe
zwiazane z tematyka integrowanej produkcji.
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Wykladowcami Studiów Podyplomowych beda pracownicy naukowi z Instytutu Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa-Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roslin w Poznaniu, Panstwowej Inspekcji
Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz
Szkoly Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Program Studiów obejmuje 210 godzin lekcyjnych i realizowany bedzie na dziewieciu 3-
dniowych zjazdach odbywajacych sie w: piatki (godz. 15.00-18.00), soboty (godz. 8.00-18.00)
i niedziele (godz. 8.00-13.00). Zajecia rozpoczniemy po zebraniu grupy liczacej okolo 25 osób.

Koszt uczestnictwa w Studiach Podyplomowych wynosi 3000 zl (mozliwosc oplaty w 2
ratach po 1500 zl). Oplata nie obejmuje kosztów wyzywienia, noclegów i dojazdów.

Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu studiów uzyskaja „Swiadectwo ukonczenia Studiów
Podyplomowych” oraz „Zaswiadczenie” upowazniajace do prowadzenia szkolen rolników-
producentów z zakresu Integrowanej produkcji (IP), Integrowanej ochrony roslin i srodków
ochrony roslin.

Oplaty za Studia nalezy dokonac na konto:
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa-PIB w Pulawach
Bank PKO S.A. I/O Pulawy
661240 2412 1111 0000 3610 6594
z dopiskiem „Studia Podyplomowe IP”

Zgloszenia wedlug zalaczonego ponizej wzoru (zalacznik 1) z wlasnorecznym podpisem
prosimy przesylac na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych:

Dzial Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB
ul. Czartoryskich 8, 21-100 Pulawy

Sekretarz Studiów: dr Mariusz Zarychta
Dodatkowe informacje mozna uzyskac u Kierownika Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. Janusz Podlesny
tel.: 81 4786792
e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Zalacznik 1. Formularz zgloszeniowy.
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Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Wieslaw Aleksander Oleszek

prof. zw.


