O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się
kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
oparte jest na wynikach części pisemnej
zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej
stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów
zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
! z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów
objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe
z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
! laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od
tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.
! z tzw. nową maturą

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, geografia, fizyka i astronomia, wiedza
o społeczeństwie
Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

AGROBIZNES

Język
obcy:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
posiadający dyplom inżyniera z kierunku agrobiznes albo dyplom
inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych .

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45, 445 68 85 rekrutacja@up.lublin.pl
Wydział Agrobioinżynierii: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl/agrobiznes

studia stacjonarne I i II stopnia

perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

Kształcimy praktycznie!
Studenci kierunku agrobiznes pozyskają
wiedzę w zakresie:
- technologii produkcji produktów rolniczych
oraz ich przetwórstwa,
-procesów stworzenia produktu finalnego
dla konsumentów,
-sposobów tworzenia i funkcjonowania
klastrów agrobiznesowych oraz
kreowanych przez nich korzyściach
społecznych, przyrodniczych
i ekonomicznych,
-kształtowania konkurekcyjności
produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw
przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka.

przykłady przedmiotów
technologie informatyczne, komunikacja
w biznesie, chemia rolna, prawo gospodarcze
w agrobiznesie, ogólna uprawa roślin,
funkcjonowanie rynku żywnościowego.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu
nauk: przyrodniczych, inżynieryjnotechnicznych i ekonomicznych.
Jest przygotowany do podjęcia pracy
w sferze agrobiznesu na stanowiskach
decyzyjnych oraz w firmach doradczych,
w samorządach terytorialnych, na
których terenie dominuje agrobiznes,
w administracji państwowej, w firmach
świadczących usługi dla agrobiznesu
przez banki oraz w sferze obrotu
produktami żywnościowymi.
Posiada wiedzę niezbędną do
samodzielnego prowadzenia działalności
gospodarczej w podmiotach sfery
agrobiznesu.

stawiamy na praktykę
· 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

