MATURZYSTO!
STUDIA LICENCJACKIE OAFP
ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION
- TO DOSKONAŁY WYBÓR!
Chcesz zapewnić sobie ciekawe życie zawodowe z perspektywami rozwoju
– bądź EKO już teraz.
Ekologiczna produkcja żywności rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie.
Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rolnictwa. Co roku zwiększa się
powierzchnia upraw ekologicznych, przybywa ekologicznych producentów
żywności, a tym samym wzrasta wartość rynku eko-produktów. Według
najnowszych oficjalnych danych światowa powierzchnia upraw ekologicznych
przekracza 60 mln hektarów, a producentów eko-żywności jest już prawie 3
miliony. Roczny wzrost wartości światowego rynku żywności ekologicznej
przekracza 4 mld $. Obecnie wartość tego rynku to prawie 90 mld $. Produkcja
ekologiczna stanowi ważną alternatywę dla produkcji żywności konwencjonalnej,
stosującej wiele syntetycznych substancji w tym szkodliwe pestycydy i
konserwanty.
Produkcję ekologiczną prowadzi się na wszystkich kontynentach, jednak
największe obszary upraw ekologicznych znajdują w Oceanii, Europie, Ameryce
Łacińskiej i w Azji. W Europie potentatami upraw ekologicznych są Hiszpania,
Włochy i Francja. Fakty świadczące o dynamicznym wzroście sugerują, że rynek
żywności ekologicznej jest bardzo obiecujący, a edukacja w tym kierunku to dobra
inwestycja we własną przyszłość i karierę zawodową.
Studia licencjackie na kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności
(Organic Agriculture and Food Production) w SGGW zapewniają możliwość
uzyskania wykształcenia w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach,
jakimi są ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności i ochrona roślin. W
zakresie studiów istnieje również możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.
Studia licencjackie Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności są przeznaczone
dla przyszłych pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci tego
kierunku mogą znaleźć pracę w gospodarstwach ekologicznych, w przetwórstwie
ekologicznej żywności, w handlu oraz w innych firmach pracujących w obsłudze
produkcji ekologicznej.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) jest największą i
najnowocześniejszą uczelnią rolniczą w Polsce. Mamy około 25 000 studentów i
tętniący życiem uniwersytet. Możliwe jest tu rozwijanie różnych talentów – w
zakresie sportu, muzyki, tańca, naukowych pasji. Kampus jest nowoczesny i dobrze
zorganizowany. Życie społeczne w SGGW jest również bardzo intensywne – to tu
zdobywa się wielu przyjaciół na całe życie.

Połącz wykształcenie i pracę zawodową z tym
co zdrowe, ciekawe i modne.
Pamiętaj! - moda na zdrowie nie przemija!
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Więcej informacji:
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/
rekrutacja/studia-i-stopnia/studia-w-jezyku-angielskim_
www.facebook.com/oafp.wuls/
oafp@sggw.pl

