Technik Agrobiznesu
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Agrobiznesu (331402)
Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Wiadomości ogólne
•
•
•

•

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie
rolnik lub technikum w zawodzie technik rolnik.
Uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.
Uczestnicy, którzy zadali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują
świadectwo kwalifikacji zawodowej (jeśli ukończyli szkołę zawodową) lub tytuł zawodowy
(jeśli ukończyli technikum)
Uczestnicy kursu, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową, a chcieliby uzyskać tytuł
zawodowy Technik agrobiznesu,
mogą (także równolegle z Kursem Kwalifikacji
Zawodowych ) ukończyć Liceum Uzupełniające (2-letnie).

Czas trwania kursu: 1 semestr
System zajęć: zaoczny
Możliwości poszerzenia kwalifikacji
•
•

Uczestnik może zdobyć dodatkowo kwalifikację R.16 (Organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej) i uzyskać, jeżeli ma wykształcenie średnie, tytuł Technik rolnik.
Uczestnik może zdobyć wykształcenie średnie w 2-letnim Liceum Uzupełniającym. Matura nie
jest wymagana.

Warunki rekrutacji
•
•
•

Zapisy przyjmujemy do 20 sierpnia 2013 w sekretariacie Zespołu Szkół RCKU w
Wojsławicach.
Nie organizujemy egzaminów wstępnych- decyduje kolejność zgłoszeń.
Potrzebne dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
- 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
- podanie o przyjęcie ( formularz zamieszczony na stronie)

Zadania zawodowe

Technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:






organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami
i handlem;
prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Praca: przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy handlowe, usługowe i produkcyjne,
obsługa ruchu turystycznego, marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych, usługi
techniczne, finansowe i bankowe rynku rolnego oraz weterynaryjne, urzędy administracji
samorządowej. Technik agrobiznesu może również prowadzić własne gospodarstwo
agroturystyczne lub rolne.
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