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INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE:  
STUDIUM WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ "AGRO-UNIA"  

XII EDYCJA, ROK AKADEMICKI 2014/2015 
 

Cel:  
Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia magisterskie, inżynierskie 
lub licencjackie), zamierzających specjalizować się w zakresie procedur ubiegania się 
o środki pomocowe Unii Europejskiej i zarządzania projektami. Dają one również 
uczestnikom możliwość poznania specyfiki sektora żywnościowego, organizacji rynków 
rolnych, Wspólnej Polityki Rolnej, Funduszy Strukturalnych, Programów Unii 
Europejskiej i koniecznych dostosowań w rolnictwie polskim.  
Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych i chcesz skorzystać ze wsparcia Unii 
Europejskiej w ramach działań Młody Rolnik, Modernizacja gospodarstw rolnych, 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, a nie masz kwalifikacji 
rolniczych, skorzystaj z naszej oferty! 
 
Organizator:   
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z:  
- Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie  
Kierownik: 
Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR  
 
Czas trwania: 
Studia trwają 2 semestry i obejmują 224 godziny zajęć dydaktycznych, w tym: 170 godz. 
wykładów i 54 godz. ćwiczeń. Zaplanowano 14 zjazdów 2. dniowych (sobota i niedziela), 
każdy po 16 godz.  
Zajęcia odbywać się będą w 
Collegium Godlewskiego 
Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie, al. Mickiewicza 21 
(sala C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ar.krakow.pl/rektor/sp_byt/biezace.htm
http://www.ar.krakow.pl/rektor/sp_byt/pomocmat.htm


 
 
 

Rekrutacja na XII edycję Studium wiedzy o UE "Agro-Unia" została 
rozpoczęta i  będzie prowadzona do października 2014 r.  

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 25 października 2014 r. 

 
 
Warunki przyjęcia:  
Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe "Agro-Unia" jest złożenie (przesłanie) 
podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie 
wraz z załącznikami. 
O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod 
adresem sekretariatu Studium.  
 
Sekretariat studiów podyplomowych "Agro-Unia":  
mgr inż. Tadeusz Biedroński, mgr Agnieszka Tworzyk 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny 
Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa 
31-121 Kraków, ul. Czysta 21 
tel.: 12 662 43 28, 12 662 43 31, fax: 12 633 15 61 
e-mail: zdr@ur.krakow.pl  
 
Koszty studiów:  
Całkowity koszt studiów na 1 osobę wynosi 3 200 zł, płatne w dwóch ratach.  
 
Warunki ukończenia studiów:  

 uczestnictwo w zajęciach;  
 zaliczenie testowych egzaminów po każdym semestrze; 
 napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką 

Studium oraz przedstawienie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji. 
 

Świadectwo ukończenia tych Studiów Podyplomowych spełnia wymogi 
dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych 
do prowadzenia działalności rolniczej (zgodnie z Załącznikiem do 
Rozporządzenia MRiRW z dnia 17.01.2012 poz. 109 p. 4). 

 
Więcej informacji na stronie: 
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/113 


