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WYRÓŻNIKI PROGRAMU

• specjalizacja w obszarze agrobiznesu: dostarczamy narzędzia ściśle 

sprofilowane do problematyki branży rolnej i spożywczej 

• zajęcia w języku polskim, prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów  

z Polski i zagranicy z bogatym dorobkiem praktycznym 

• nowoczesne treści kształcenia, wynikające z analizy aktualnych 

uwarunkowań gospodarczych, prawnych, technologicznych oraz skuteczne 
metody nauczania, m.in.: gry kierownicze, analizy przypadków, warsztaty, 

możliwość realizacji study trips i praktyk w ośrodkach polskich i niemieckich, 

duży nacisk na zajęcia praktyczne

• sprawdzony program nauczania, sygnowany przez Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, plasujący się  

w pierwszej dziesiątce najlepszych międzynarodowych kursów MBA  

w Niemczech

• najtańsza oferta na rynku specjalistycznych studiów MBA
• sieć branżowych kontaktów biznesowych – zrzeszonych wokół 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, inicjatora i realizatora wielu 

międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze biznesowym i badawczym 

(KIC Climate, KIC Food4Future, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia i inne) 

oraz HSWT  Triesdorf (w tym absolwentów studiów MBA realizowanych  

wg wzorca z HSWT w 18 uczelniach europejskich i azjatyckich)

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni legitymujących się 

dyplomem ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

uczelni krajowych i zagranicznych. Mile widziane są osoby aktywne w rolnictwie 

i jego otoczeniu, będące absolwentami uczelni nierolniczych, chcące zdobyć  

i poszerzyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju kariery  

w branży żywnościowej i rolnej, w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami 

sektora rolno-spożywczego. 

DLA KOGO

• osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiotach prywatnych  

i publicznych lub zamierzające się o takie stanowiska ubiegać

• menedżerów przedsiębiorstw rolnych i spożywczych 

• kadrę zarządzającą i pracowników banków, agencji finansowych, firm 

ubezpieczeniowych  i consultingowych, specjalizującą się w obszarze rolno-

spożywczym 

• kadrę zarządzającą i pracowników jednostek tworzących oraz realizujących 

politykę rolno-spożywczą, a także placówek oświatowych kształcących  

w kierunku agrobiznesu 

Narzędzia i środowisko do rozwoju kariery w obszarze  
rolno-spożywczym 

ZAPRASZAMY  
W SZCZEGÓLNOŚCI: 

www.mba.up.wroc.pl



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczelni specjalistycznych w Polsce. Oferuje nowoczesne kształcenie na 27 kierunkach 

i w 50 specjalnościach studiów  przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy 

są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Najwyższe standardy kształcenia na naszej uczelni potwierdzają m.in.: status KNOW przyznany przez MNiSW dla  

3 wydziałów, certyfikat PN-EN ISO 9001:2009,   certyfikaty „Uczelni Liderów”,  złote godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w konkursie „Najwyższa 

Jakość Quality International 2011”, rekomendacja do Dolnośląskiej Nagrody Jakości. W dorobku uczelni znajdują się m.in. 45 projektów wynalazczych zgłoszonych do 

Urzędu Patentowego RP, 70 przyznanych patentów na wynalazki oraz 70 projektów badawczych i rozwojowych finansowanych przez NCBiR oraz Europejskie Fundusze 

Strukturalne o wartości ponad 157 mln zł.  

NIEMIECKI PARTNER STUDIÓW 
„Zielona, innowacyjna, bliska praktyki” – te słowa okreslają Hochschule Weihenstephan-Triesdorf  University of Applied Sciences, niemieckiego partnera programu 

MBA Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym. Od założenia w 1971 roku, placówka ta kształtuje swój niepowtarzalny profil, szkoły dysponującej szerokim spektrum 

przedmiotów skierowanych  jasno i konsekwentnie  na „zieloną naukę”, czyli rolnictwo i jego otoczenie. Od ponad 20 lat HSWT kształci z powodzeniem kadry menadżerskie 

do pracy w sektorze agrobiznesu. W wyniku nieustannego doskonalenia i aktualizacji programu MBA, trafił on do pierwszej dziesiątki najlepszych międzynarodowych 

studiów MBA w Niemczech na 473 porównywanych kursów. Kurs MBA w HSWT Triesdorf posiada akredytację ACQUIN - stowarzyszenia 160 niemieckich uczelni wyższych. 

Proszę Państwa o przyjęcie mojej osobistej rekomendacji dla programu MBA Zarządzanie w sektorze rolno-
spożywczym, realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. To doskonała oferta dla osób 
zainteresowanych optymalizacją własnej pozycji w branży rolno-spożywczej. Zapraszam do studiowania!  

prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Przewaga programu tkwi w jego ścisłym sprofilowaniu do realiów rynków rolnych i spożywczych. Uczestnicy studiów 
otrzymują narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych właśnie w obszarze agrobiznesu. Poza tym jest to 
niezwykła przygoda intelektualna i szansa na nawiązanie kluczowych kontaktów zawodowych. 

dr inż. Julian Kalinowski, absolwent programu MBA w HSWT Triesdorf, kierownik studiów MBA Zarządzenie 
w sektorze rolno-spożywczym na UP we Wrocławiu 

www.mba.up.wroc.pl www.mba.up.wroc.pl



• study trips i praktyki w ośrodkach  
polskich i niemieckich – dla chętnych  

Istnieje możliwość udziału w study trips i praktykach 

realizowanych w firmach, zakładach produkcyjnych  

i doświadczalnych, stacjach badawczych polskich 

i niemieckich.  Praktyki realizowane w firmach 

rolnych i produkcyjnych w Niemczech wymagają 

komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. 

Przedsięwzięcia te są dodatkowo płatne; koszt 

udziału zależy od destynacji, liczby chętnych, 

zakresu czasowego i merytorycznego wyjazdu.  

• nocleg i wyżywienie – dla zainteresowanych 

Uczestnicy zjazdów mogą skorzystać  

z preferencyjnych warunków noclegu i wyżywienia, 

oferowanych przez Ponadregionalne Centrum 

Kongresowe w Pawłowicach, w którym będą 

realizowane zajęcia.

• dodatkowa oferta w ramach rekrutacji 2016   

5 h bezpłatnej specjalistycznej usługi consultingowej  

z szeroko pojętej tematyki i praktyki rolno-

spożywczej dla pierwszych 10 zgłoszonych! 

Semestr I

• Business Management

• Ekonomika i organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej

• Informatyka ekonomiczna z elementami statystyki

• Doradztwo w agrobiznesie

• Formy kooperacji w sektorze rolno-spożywczym

• Bankowość

Semestr II

• Zarządzanie i controlling w agrobiznesie

• Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

• Zarządzanie gospodarstwem rolnym

• Metody ilościowe w agrobiznesie

• Doradztwo w technice rolniczej

Semestr III

• Polityka rolna

• Marketing strategiczny w gospodarce żywnościowej

• Marketing międzynarodowy

• Rachunkowość

• Systemy zarządzania jakością

• Agrobiznes

Semestr IV

• Zarządzanie projektami w gospodarce żywnościowej

• Polityka regionalna

• Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

• Odnawialne źródła energii

• Zarządzanie agrobiznesem w warunkach globalizacji

• karty zgłoszenia na studia, dostępne na stronie 

www.mba.up.wroc.pl, wraz z potwierdzeniem 

opłaty za I semestr są przyjmowane do 20 września 

2016 r. 

• program MBA obejmuje 450 h, trwa 4 semestry  

(2 lata), początek – 22 października 2016 r. 

• zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym 

w soboty i niedziele i są realizowane  

w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym 

w Pawłowicach – ośrodku Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu 

• studia kończą się przygotowaniem i obroną 

pracy dyplomowej, która powinna rozwiązywać 

rzeczywisty problem przedsiębiorstwa 

• absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia 

studiów podyplomowych MBA oraz certyfikat 

sygnowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu oraz Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf University of Applied Sciences

REKRUTACJA  
I ORGANIZACJA STUDIÓW 

ZAŁOŻENIA 
DYDAKTYCZNE

DODATKOWE  
INFORMACJE

OPŁATY ZA STUDIA

PROGRAM  
STUDIÓW

Kadra programu to europejskiej klasy specjaliści: polscy  

i niemieccy praktycy agrobiznesu oraz naukowcy-

dydaktycy, specjalizujący się w innowacyjnych 

rozwiązaniach technologicznych, procesowych, 

biznesowych i finansowych, między innymi dla 

sektora rolno-spożywczego. Zajęcia są prowadzone 

przy wykorzystaniu metodyk typu Problem Based 

Learning, z uwzględnieniem case study, gier 

kierowniczych, symulacji problemowych, warsztatów  

i in.

• opłata wpisowa – 0 zł

• czesne – 4 300 zł za semestr (możliwość podziału 

na 2 raty), 17 200 zł za całość. Uczelnia gwarantuje, 

że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas 

trwania programu 

www.mba.up.wroc.pl


