Jkhjk

Patronat honorowy
Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Henryka Kowalczyka

STUDIA PODYPLOMOWE
ORGANIZOWANE PRZEZ IERiGŻ PIB
PN. „ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH
DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH”

październik 2022 – czerwiec 2023
Tryb ONLINE

1

„ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH
DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH”
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut
Badawczy (IERiGŻ PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia
podyplomowe, pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów
nierolniczych studiów wyższych”.

Uczestnicy
Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych
z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze potrzebne do prowadzenia
gospodarstw rolnych lub są już ich właścicielami ubiegającymi się o środki finansowe
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR UE). Zapraszamy do udziału także pracowników
administracji publicznej, w tym pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkie
osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Cel studiów podyplomowych
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ekonomiczno-rolniczą
obejmującą m.in. zagadnienia produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji
gospodarstw rolnych, doradztwa rolniczego, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków
i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, bezpieczeństwa żywnościowego, a także
agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą
postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Wykładowcy
Studia charakteryzuje różnorodna oferta zajęć prowadzonych w formie wykładów
i ćwiczeń przez pracowników naukowych IERiGŻ PIB posiadających doświadczenie naukowe
oraz wiedzę nabytą w drodze współpracy m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW) oraz Komisją Europejską. Część zajęć będzie prowadzona przez pracowników
innych instytucji naukowych oraz podmiotów związanych z praktyką rolniczą.
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Podstawa prawna
Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
IERiGŻ PIB jest jednostką uprawnioną do prowadzenia studiów podyplomowych [Dz.U. 2018
poz. 1668]. Absolwent tych studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze zgodnie z Obwieszczeniem
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 lipca 2019 r. i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez
osoby wykonujące działalność rolniczą [Dz.U. 2019 poz. 1362, Dz.U. 2012 poz.109]. Program
oferowanych studiów podyplomowych w pełni wpisuje się w wytyczne niniejszego
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdyż obejmuje zagadnienia dotyczące
produkcji rolnej i rynków rolnych, a także ekonomiki rolnictwa, rachunkowości rolniczej oraz
agrobiznesu.
Studia te spełniają warunki ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na operację
typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 [Dz.U. z dn. 23 kwietnia 2018 r., poz. 759].

Program studiów podyplomowych i terminy zjazdów
Program studiów obejmuje 230 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia
odbywają się w cyklu dwusemestralnym w formie on-line. Przewidywane jest
15 dwudniowych zjazdów w formie on-line (sobotnio-niedzielnych) w okresie październik
2022 r. – czerwiec 2023 r. Godziny prowadzonych zajęć: 9.00-18.00. Program kształcenia
umożliwia uzyskanie przez słuchacza 60 punktów ECTS, co oznacza, że zgodnie z Ustawą
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. studia te spełniają stawiane
im wymogi formalne [Dz.U. 2016, poz. 64].
Warunki kwalifikacji na studia podyplomowe
Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych
(I lub II stopnia). Dokumenty kandydatów przyjmowane są do 15 września 2022 r. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń i przesłanie kompletu wymaganych dokumentów. Wymagane
dokumenty:
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 skan dyplomu ukończenia studiów wyższych* – prośba o przesłanie na adres:
rekrutacja@ierigz.waw.pl
*

Uprzejmie informujemy o konieczności okazania oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów w dniu
podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 podanie i kwestionariusz osobowy – prośba o wypełnienie formularza online,
znajdującego się pod linkiem oraz jego przesłanie:
http://studia.ierigz.waw.pl/rejestracja

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydanie świadectw
Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach zgodnie z wytycznymi ujętymi
w Regulaminie studiów oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.
Osoby, które uiściły obowiązkową opłatę za studia podyplomowe oraz spełniły
powyższe warunki merytoryczne otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata
 Łączna opłata za studia wynosi 3 500 zł.
 Możliwość uiszczenia opłaty za studia w ratach:
- wpisowe, płatne do 15.09.2022 r. w wysokości 500 zł,
- pierwsza rata dotycząca I semestru, płatna do 23.09.2022 r. w wysokości 1 500 zł,
- druga rata dotycząca II semestru nauki, płatna do 30.01.2023 r. w wysokości 1 500 zł.
Dane do przelewu*:
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PIB
Adres: UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20; 00-002 WARSZAWA
Nr rachunku bankowego: 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
BANK PEKAO S.A.
Tytuł przelewu: „imię i nazwisko kandydata na studia podyplomowe”
*

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać fakturę na firmę, prosimy o dokonanie przelewu za studia
podyplomowe z konta firmowego.

Kontakt
dr Marek Zieliński, zielinski@ierigz.waw.pl, tel. /22/ 505 44 55
dr Wioletta Wrzaszcz, wrzaszcz@ierigz.waw.pl, tel. /22/ 505 47 81
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