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Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe
z zakresu „Ekonomika gospodarstwa rolnego”
dla doradców rolniczych z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego
Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Przeznaczenie i cel studiów:
Studia podyplomowe są adresowane do doradców rolniczych zatrudnionych w publicznych
podmiotach doradczych czyli w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), Izbach
Rolniczych (IR) oraz w prywatnych podmiotach doradczych, a także do osób prowadzących
działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia.
Studia podyplomowe są realizowane w ramach zamówienia ARiMR w związku z wdrażanym
poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi
z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Liczba osób objętych studiami – 32 doradców,
w tym 27 doradców zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych. Studia podyplomowe
mają na celu dokształcenie kadry doradczej w zakresie zagadnień związanych z sektorem rolnym
w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych.
Wymagane dokumenty
− odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),
− podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym,
− potwierdzenie o zatrudnieniu/świadczeniu usług w ramach prowadzonej działalności doradczej
(dotyczy podmiotów prywatnych lub osób prowadzących działalność w ramach samozatrudnienia).
Informacje dodatkowe:
− zajęcia dla słuchaczy są bezpłatne, organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie,
− są to studia dwusemestralne, realizowane w wymiarze 240 godzin wykładów i ćwiczeń,
− zajęcia będą prowadzone przez pracowników UWM w Olsztynie,
− rekrutacja wstępna odbywa się w uzgodnieniu z kadrą kierowniczą jednostek doradczych
(dyrektorzy ODR, prezesi Izb Rolniczych, właściciele firm doradczych),
− rejestracja kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych odbywa się za pomocą
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UWM w Olsztynie,
− zajęcia będą się odbywać w formie hybrydowej, wykłady zdalnie, ćwiczenia w siedzibie UWM w
Olsztynie,
− planowane terminy zjazdów:
− I semestr – zajęcia stacjonarne 10-11.09.2021 i 24-25.09.2021
− zajęcia zdalne 9-10.10.2021; 23-24.10.2021; 6-7.11.2021; 20-21.11.2021
− II semestr – zajęcia zdalne 26-27.03.2022; 9-10.04.2022; 23-24.04.2022
- zajęcia stacjonarne 20-22.05.2022; 3-5.06.2022; 11.06.2022
- szczegółowych informacji udzielają:
dr inż. Katarzyna Brodzińska, nr tel. 606 144 399, e-mail: katarzyna.brodzinska@uwm.edu.pl oraz
dr hab. Stanisław Bielski, nr tel. 89 524 56 52, e-mail: stanislaw.bielski@uwm.edu.pl.

