
 DORADZTWO                  

W OBSZARACH 

WIEJSKICH

studia stacjonarne II stopnia 

www.up.lublin.pl/doradztwo-wiejskich

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci         

posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na   

kierunkach pokrewnych (ochrona środowiska, ogrodnictwo, 

rolnictwo, inżynieria rolnicza i leśna, zootechnika ...).

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:                                  

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,                                                    

tel. 81 445 69 91, 81 445 65 81, 81 445 66 11 

dziekanat.bhz.@up.lublin.pl 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85 rekrutacja@up.lublin.pl



przykłady przedmiotów 

stawiamy na praktykę

perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

Kształcimy praktycznie!

dobra praktyka rolnicza, podstawy działalności 

gospodarczej, rachunkowość rolnicza, negocjacje           

i komunikacja społeczna, zasady i techniki pracy 

doradcy

Uzyskane podczas studiów kompetencje metodyczne, 

komunikacyjne i organizatorskie pozwolą studentom 

zdać egzaminy państwowe i uzyskać pełne uprawnienia 

doradcze.

Przykładowe miejsca pracy: państwowe lub prywatne 

ośrodki doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwa 

przetwórstwa rolno-spozywczego, firmy paszowe          

i zajmujące się ochrona roślin, związki hodowców              

i producentów rolnych.

Ciekawa perspektywę pracy stwarzają istniejące 

przepisy prawne dające możliwości pozyskiwania 

środków finansowych z budżetu Państwa na 

wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm 

doradczych.

O zainteresowaniu absolwentami świadczą listy 

intencyjne otrzymane od Agencji Restrukturyzacji             

i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubelskiej 

Izby Rolniczej, branżowych związków hodowców              

i producentów rolnych, przedsiębiorstw przetwórstwa 

rolno-spożywczego.

Procesy transformacyjne obszarów wiejskich oraz 

perspektywa finansowa związana z najnowszymi 

założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE uzasadnia 

potrzebę kształcenia specjalistów z tego zakresu. 

Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie 

studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko 

rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, 

organizacji pracy oraz prawnych i finansowych 

uwarunkowań produkcji, organizacji pracy oraz 

prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji 

rolnej w realiach Unii Europejskiej. 

·  zajęcia terenowe i praktyczne

·  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

·  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               

    staże i praktyki zagraniczne

·  wymiana międzynarodowa w ramach programu  

    Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR

· wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju 

Kompetencji

·  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo 

    specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

·  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których 

     można rozwijać swoje zainteresowania 
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