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Szanowni Państwo - Dyrektorzy 
szkół kształcących w zawodzie 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
 

 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 

w Brwinowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza nauczycieli do udziału w studiach 

podyplomowych Agrotronika – II edycja. Bezpośrednim organizatorem jest WYDZIAŁ NAUK 

PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. Studia Agrotronika – II edycja dla nauczycieli szkół rolniczych – 

trwają 3  semestry. Od dłuższego czasu jest kilkanaście zgłoszeń, jednak ich liczba jest poniżej wymaganego 

progu opłacalności organizacji. 
Rozpoczęcie zajęć nastąpi niezwłocznie po zebraniu minimalnej grupy uczestników. 
 Cel studiów: 

 umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, 
a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej 

 aktualizacja wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki techniki 
Program studiów: 
w programie uwzględniono problematykę: 

 Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych 

 Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych 
w następujących modułach: 

 Przedmioty ogólnorozwojowe 

 Podstawy rolnictwa precyzyjnego 

 Agrotronika w produkcji roślinnej 

 Agrotronika w produkcji zwierzęcej 

 Zarządzanie gospodarstwem 

 Metodyka kształcenia zawodowego 

 Praktyka zawodowa. 
 Wiedza przekazywana będzie na wykładach oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz autorów 
podstawy programowej. Zajęcia wykładowe i ćwiczenia kameralne odbywają się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ćwiczenia 
terenowe w instytutach branżowych i uczelniach. 
Program studiów podyplomowych zawiera również praktykę zawodową, która będzie realizowana w firmach John Deere, Claas, New Holland, 
które zadeklarowały gotowość współpracy z organizatorami studiów podyplomowych. Studia skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego 
– trzy semestry, kończą się napisaniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych. 
Wymagania wstępne dla kandydatów: 

 wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) 

 uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym 

 Organizatorzy: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach przy współpracy  z Krajowym 

Centrum Edukacji Rolniczej (KCER) w Brwinowie. 

Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych 

Sekretariat studiów: 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów 

tel: 22 729 66 34 wew. 175, pokój nr 17 

- mgr inż. Grażyna Bulińska, g.bulinska@kcer.pl; gbulinska@pwsz.skierniewice.pl – kom. 696 41 01 91 

- mgr Maria Majszyk,             m.majszyk@kcer.pl; mmajszyk@pwsz.skierniewice.pl - kom. 691 110 125 

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń; postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie 

Regulaminem Studiów Podyplomowych PWSZ  w Skierniewicach. 

Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów. 

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty: kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),, kserokopię dyplomu 

ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy na ciągnik rolniczy 

Zgłoszenia proszę przesłać mailem na wskazane adresy: 
- mgr inż. Grażyna Bulińska, g.bulinska@kcer.pl; . gbulinska@pwsz.skierniewice.pl; kom. 696 41 01 91 

- mgr Maria Majszyk,  m.majszyk@kcer.pl; mmajszyk@pwsz.skierniewice.pl    kom. 691 110 125 
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