Zarządzenie nr 67/St.Pod./2015
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami” dla
Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z dnia 23 maja 2012 roku, poz. 572 ze zm.) w związku z § 6 i 7 Regulaminu
studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powołuję na Wydziale
Ekonomii
STUDIA PODYPLOMOWE
„GOSPODAROWANIE ZASOBAMI”
dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
(piąta edycja)
§1
Głównym celem piątej edycji Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami” dla
Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej Studiami, jest przygotowanie
wyselekcjonowanej grupy oficerów do pełnienia funkcji zarządczych i doskonalenie ich
kwalifikacji zawodowych poprzez aktualizację wiedzy i wzbogacenie umiejętności
niezbędnych kadrze oficerskiej PSP w zakresie umiejętnego kierowania oraz skutecznego
organizowania i wykorzystania posiadanych zasobów oraz trafnego nimi zarządzania w
ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).
§2
1. Funkcję kierownika Studiów na czas trwania piątej edycji powierzam panu
prof. dr. hab. Henrykowi Januszkowi, prof. zw. UEP.
2. W zastępstwie kierownika Studiów, w razie potrzeby (dłuższej nieobecności albo
niemożności wykonywania obowiązków przez kierownika z innych powodów) działać
będzie pani prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP.
§3
1. O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych wszystkich typów uczelni.
2. Ze względu na treść i formułę programu Studia adresowane są do kadry oficerskiej
Państwowej Straży Pożarnej.

-2§4
1. Piąta edycja Studiów trwa dwa semestry i obejmuje okres od października 2015 roku do
września 2016 roku.
2. Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych
zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
§5
Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem egzaminu końcowego.
§6
1. Opłata za piątą edycję Studiów wynosi 3950 zł od osoby i jest płatna do dnia
15 października 2015 roku.
2. Istnieje możliwość uiszczenia wyżej określonej opłaty za Studia w dwóch równych ratach
po 1975 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna do dnia 15 października 2015 roku,
a druga rata jest płatna do dnia 15 lutego 2016 roku.
3. O wysokości wymaganej opłaty za Studia i terminie jej uiszczenia kierownik Studiów
informuje słuchacza w zawiadomieniu o przyjęciu na Studia.
§7
Studia działają na podstawie przepisów zawartych w Regulaminie studiów podyplomowych
UEP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia tego
Regulaminu. W zakresie dotyczącym regulowania opłat za studia podyplomowe zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu
REKTOR
(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

