Kierunek: Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
1. DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:
Studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” kierowane są do absolwentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Studia podyplomowe
Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych wiążą się z głównym celem określonym w strategii
rozwoju PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, którym jest wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie
wysokokwalifikowanych pracowników oraz wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej Euroregionu
Karpackiego.

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia trwają dwa semestry i obejmują 320 godzin. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez
słuchacza 60 punktów ECTS. Plan zajęć podzielony jest na 14 zjazdów. Każdy zjazd trwa 2 dni (w soboty i
w niedziele), i jest organizowany dwa razy w miesiącu.

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:
 Wprowadzenie do nauk przyrodniczych (botanika, zoologia, genetyka),
 Agrometeorologia, agroekologia i ochrona środowiska,
 Gleboznawstwo, chemia rolna i nawożenie roślin,
 Fizjologia roślin z biochemią,
 Ogólna uprawa roli i roślin,
 Wspólna polityka rolna - programy UE 2014-2020,
 Chów i hodowla zwierząt,
 Podstawy ogrodnictwa,
 Żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 Postęp biologiczny,
 Łąkarstwo,
 Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 Szczegółowa uprawa roślin,
 Technika rolnicza i przechowalnicza,
 Zagadnienia ekonomiki i rachunkowości rolnej,
 Marketing i zarządzanie produkcją i gospodarstwem rolnym,
 Seminarium i praca dyplomowa.

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał kwalifikacje do prowadzenia własnej
działalności rolniczej, pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu czy agencjach rolniczych. Zdobyta wiedza i
umiejętności mogą być wykorzystane w formie usług oferowanych indywidualnym rolnikom w obszarze
działalności gospodarczej i doradztwie. Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia
teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk podstawowych związanych z rolnictwem, a także produkcji
roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwa, organizacji, zarządzania i ekonomiki gospodarstw rolniczych, techniki
rolniczej oraz wspólnej polityki rolnej. Program studiów umożliwia zdobycie przez studentów poszerzonej
wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Ponadto absolwent
zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i ekonomiką gospodarstw rolniczych celem
wykorzystania potencjału obszarów wiejskich do ich rozwoju zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.

5.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów
zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów, opracowanie i przedłożenie do oceny pracy końcowej w
przewidzianym tokiem studiów terminie, złożenie końcowego egzaminu dyplomowego.

