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Słuchaczami studiów podyplomowych w
zakresie „Zarządzania obszarami wiejskimi"
mogą zostać osoby, które:
1. posiadają dyplom ukończenia studiów
wyższych, licencjackich, inżynierskich
lub magisterskich
2. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej;
Kwalifikacja na studia odbywa się na
podstawie kolejności zgłoszeń.
Kandydat posiada dyplom ukończenia
studiów wyższych, licencjackich,
inżynierskich, magisterskich
Zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów
objętych programem studiów.
Przedłożenie projektu zaliczeniowego
pozytywnie ocenionej przez prowadzącego
seminarium dyplomowe.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla
pracowników administracji samorządowej,
radnych i kandydatów na radnych gminnych
i powiatowych z obszarów wiejskich (OW),
sołtysów, przedstawicieli organizacji
społecznych i gospodarczych działających na
obszarach wiejskich, liderów wiejskich
społeczności lokalnych oraz osób, które chcą
zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie
nowoczesnego zarzadzania obszarami
wiejskimi.
Absolwent studiów podyplomowych
„Zarzadzanie obszarami wiejskimi”
zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw
zarządzania strategicznego, wskaźników
pomiaru rozwoju lokalnego, założeń polityki
wiejskiej Unii Europejskiej oraz kompetencji
podmiotów zaangażowanych w zarządzanie
obszarami wiejskimi i zasad tworzenia
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partnerstw publiczno-prywatnych.
Kluczowe umiejętności w zakresie
zarządzania obszarami wiejskimi, które dają
studia podyplomowe:
- określenia głównych obszarów
problemowych OW i ich przyczyn;
- przygotowania strategii rozwoju obszaru
wiejskiego;
-identyfikacji celów i ich hierarchii dla
danego OW;
-przygotowania analizy SWOT dla danego
OW;
-wystąpień publicznych;
- określania potencjału endogenicznego i
egzogenicznego danego OW;
Studia podyplomowe mają przygotować
absolwenta do współpracy i działania w
zespołach złożonych z przedstawicieli
różnych środowisk zajmujących się
zarzadzaniem obszarami wiejskim oraz
rozumienia potrzeby ustalania hierarchii
priorytetów w procesie zarządzania OW i ich
wskazywania. Absolwent będzie rozumiał
potrzebę szerokiej partycypacji
obywatelskiej i włączania partnerów
społecznych i gospodarczych w zarządzanie
obszarami wiejskimi.
Słuchacz będzie miał do wyboru dwa moduły
(od drugiego semestru). W ramach
pierwszego z nich nauczy się za pomocą
jakich narzędzi budować markę wsi i
wykorzystywać jej potencjał kulturowy.
Drugi moduł przygotuje słuchacza do
zarządzania proekologicznego na obszarach
wiejskich. Umożliwi mu nabycie
umiejętności w zakresie wykorzystywania
podstawowych narzędzi zarządzania ochroną
środowiska naturalnego. Słuchacz pozna
możliwości pozyskiwania finansowania
zewnętrznego na wzmacnianie potencjału
środowiskowego obszaru wiejskiego.
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