Studia podyplomowe

w zakresie rolnictwa
dla absolwentów kierunków nierolniczych (lic., inż., mgr)
realizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
we współpracy z Instytutem Edukacji Europejskiej w Warszawie
Świadectwo ukończenia ww. studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji
rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia przygotowują do prowadzenia gospodarstwa rolnego
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne
i jakościowe. Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu
o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej.
Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy
specjalistów praktyków Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Instytutu Edukacji
Europejskiej w Warszawie i obejmuje 174 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).
Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Oddział Instytut Edukacji
Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa. W ramach zajęć praktycznych
(ok. 8 godz.) zaplanowane są ćwiczenia terenowe w siedzibie Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego
w Falentach k. Warszawy (Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn – dojazd komunikacją miejską).
Realizacja studiów przebiega w systemie zaocznym (sobota – niedziela), spotkania stacjonarne odbywają się
średnio raz w miesiącu (modułami 16 - godzinnymi) natomiast pomiędzy zajęciami słuchacze otrzymują
dostęp do materiałów e-learningowych umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej.
Atrakcyjna cena studiów! – czesne 2990 zł + wpisowe 150 zł (czesne rozłożone na cztery raty,
z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza).
W trakcie studiów nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych!
Kierownik studiów: dr inż. Izabela Lubbe, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
tel.: 22 243 53 99, e-mail: i.lubbe@itp.edu.pl
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