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S~a11owni Pa11stwo, 

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie otwiera nabór na drugą edycję 
Studiów Podyplomowych pn. Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania 
przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych 

i leśnych, utworzonych z irucjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoiu Wsi. ZaJęc1a będą 

realizowane przez doświadczoną kadrę dydaktyczną z UR w Krakowie, przy udziale praktyków 

z Krakowskiego oraz Dolnośląskiego Biura G eodezji i Terenów Rolnych. 

Program Studiów Podyplomowych adresowany jest do osób, które ukończyły studia 

wyższe (inży nierskie, licencjackie lub magisterskie) i są zatrudnione w: Urzędach Wojewódzkich; 
Urzędach Marszałkowskich wraz z podległymi Wojewódzkimi Biurami Geodezji i Terenów 

Rolnych; Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; Starostwach Powiatowych i Urzędach Gmin, 
realizujących lub planujących przeprowadzenie scalenia gruntów; w Regionalnych Dyrekcjach 
Ochrony Środowiska, Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; Generalnej D yrekcji 

Dróg Krajowych 1 Autostrad; Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

Studia podyplomowe mają na celu pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji 
w zakresie szeroko pojętego geodezyjnego urządzania i rozwoju obszarów wiejskich. Absolwent 
nabędzie specjalistycz ną wiedzę obejmującą m.in.: podstawy prawne 1 administracyJne; podstawy 

geodezji 1 kartografii; geodezyjne źródła informacji z podstawami G IS; geodezyjne urządzanie 

terenów rolnych i leśnych; ocenę oddziaływania scalenia gruntów na środowisko; gospodarkę 

nieruchomoś ciami oraz wybrane działy wyceny nieruchomości; gleboznawczą klasyfikację 

gruntów; planowanie miejscowe i urządzeniowa -rolne, a także fundusze i programy na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 

Ponadto Absolwent nabędzie praktyczne umiej ętno ści podczas ćwiczeń terenowych na 

konkretnym obiekcie scaleniowym oraz zajęć w pracowniach komputerowych. 

Rekrutacja na Studia Podyplomowe będzie trwała do 14.10.2022 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https:// rozwoj-obszarow
wiejskich.urk.edu.pl/ rekrutacja.html, a także u Sekretarza studiów podyplomowych dr inż. 

Arkadiusza Doroż (e-mail: arkadiusz.doroz@urk.edu.pl, nr tel. kom.: 602-742-971). 

Serdecznie zapraszamy! 
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