STUDIA PODYPLOMOWE

Ichtiologia
i akwakultura
Nowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej

Organizator i kontakt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
ul. M. Oczapowskiego 5 p. 343
10-957 Olsztyn
Kierownik Studiów
prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
mail: krysiadz@uwm.edu.pl
tel. 89 523 32 83
Sekretarz Studiów
mgr inż. Marta Wasiak
mail: martaw@uwm.edu.pl
tel. 89 523 37 54

Studia podyplomowe

(niestacjonarne)

Ichtiologia i akwakultura
Studia kierowane są do absolwentów
studiów wyższych magisterskich,
inżynierskich i licencjackich,
pracujących lub przygotowujących się
do podjęcia pracy w PZW, parkach
narodowych, rezerwatach przyrody,
organizacjach rządowych
i samorządowych oraz wszystkich
zawodowo związanych z problematyką
rybacką.

Praktyczna
wiedza
Doświadczona
kadra
Nowoczesne
zaplecze

12

12 edycji
zakończonych sukcesem

<20

20 uczestników
maksymalnie

2 semestry
10 zjazdów (sobota-niedziela) / 1 zjazd w miesiącu
160 godzin dydaktycznych
10.2022 - 06.2023

Jako absolwent stwierdzam, że te studia są rewelacyjnym sposobem
na poszerzenie swoich kwaliﬁkacji. Zdobyta wiedza daje mi teraz
większą pewność w podejmowaniu decyzji na zajmowanym
stanowisku w PZW. Ukończenie tych studiów dodatkwo upewniło
mnie w przekonaniu, że warto inwestować w swój rozwój.
Gorąco polecam!
Andrzej Doleciński | absolwent 2014
dyr. Biura ZO PZW w Słupsku

PROGRAM STUDIÓW
1. Wybrane zagadnienia z biologii ryb
2. Rozród ryb z podstawami endokrynologii
3. Ochrona i restytucja ichtiofauny
4. Żywienie ryb
5. Technologie produkcji wybranych gatunków ryb
6. Chów raków
7. Dobrostan ryb
8. Wybrane zagadnienia z chorób ryb
9. Weterynaryjne aspekty hodowli ryb
10. Urządzenia przemysłowe w akwakulturze
11. Jakość wody w rybactwie
12. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania funkcji rekreacyjnej jezior
13. Prawo wodne i rybackie
14. Polityka rybacka Unii Europejskiej
15. Przetwórstwo ryb
16. Zasady opracowywania operatów wodno-prawnych
17. Analiza efektywności inwestycji w rybactwie
18. Operat rybacki jako narzędzie gospodarowania zasobami ryb

Opłata za jeden semestr wynosi 1700 zł.
Świadectwo ukończenia studiów przyznawane jest
na podstawie zaliczenia przedmiotów objętych
tokiem nauczania oraz obrony pracy końcowej.

Kryterium rekrutacji jest kolejność zgłoszeń
do 30 września 2022 roku.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- kwestionariusz osobowwy
- jedno zdjęcie legitymacyjne
Rejestracja w serwisie: irk.uwm.edu.pl/sp

