ZNANJE IN TRADICIJA

Podiplomski doktorski študijski program
AGRARNA EKONOMIKA

ZAKAJ ŠTUDIRATI
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in praktične
izkušnje, da se lahko po končanem študiju vključi v
katerokoli dejavnost s področja kmetijstva, povezano s pridelavo zdrave hrane, varstvom okolja, korektnim odnosom do vseh živih organizmov. Prav tako
pridobi znanja za samostojno razvijanje in reševanje
najzahtevnejših problemov na področju kmetijstva,
ki vodijo k iskanju novih rešitev v strokovni in znanstveni praksi.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Temeljni cilj prenovljenega doktorskega študija
Agrarne ekonomike je poglobitev znanj, pridobljenih na različnih magistrskih programih in usposobiti
kandidata v smislu znanstveno raziskovalnega dela
na področju Agrarne ekonomike in sorodnih disciplin, kot so Management v kmetijstvu, Informatika,
Marketing v kmetijstvu, Agrarna politika ter razvoj
podeželja.
Poudarjena znanstveno raziskovalna naravnanost
doktorskega študija Agrarna ekonomika je v veliki
meri vezana na tekoče aplikativne, temeljne in ciljne raziskovalne naloge ter raziskovalne programe, v
katerih sodelujejo sestavljavci programa.

Si želite postati vrhunski strokovnjak z
interdisciplinarnega področja agrarne
ekonomike?

Mednarodno sodelovanje Fakultete za kmetijstvo in
biosiostemske vede v prostoru EU omogoča študentom možnost izobraževanja v tujini. Glede na naravo in potek doktorske naloge, je del raziskav možno
opraviti tudi na partnerski univerzi, inštitutu v tujini.

TEMELJNI CILJI PROGRAMA

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

V okviru podiplomskega doktorskega študija želimo izobraziti kadre za raziskovalno delo predvsem
v znanstveno raziskovalni dejavnosti, kot tudi za raziskovalno in strokovno delo v gospodarstvu, negospodarstvu in državni upravi (razne agencije, ki delujejo
na področju kmetijstva in razvoja podeželja).

Za diplomante doktorskega programa ostaja odprt
cel spekter zaposlitvenih možnosti, ki so podobne
možnostim kandidatov na magistrskem podiplomskem študiju agrarna ekonomika.

Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje
raziskovalne aktivnosti na področju Agrarne ekonomike ter njenih sorodnih disciplin, kot tudi pod-disciplin.
Študenti bodo pridobili naslednje splošne kompetence:
• sposobnost identificiranja raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev,
• sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela Agrarne
ekonomike,
• sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega
znanja v praksi,
• avtonomnost v svojem raziskovalno strokovnem
delu in zavezanost profesionalni etiki.

Le-te se raztezajo od opravljanja vodilnih funkcij v
kmetijstvu (kmetijska podjetja, zadruge, svetovalne
službe, itd.), do aktivnega sodelovanja v različnih
administrativnih službah, kjer so potrebna posebna znanja managementa v kmetijstvu in upravljanja
(raziskovalne agencije, kmetijske borze, trgovinska
združenja, državno-upravne enote, itd.). Strokovnjak
lahko uspešno opravlja funkcijo podjetnika, nastopa
v vlogi upravljalca (poslovodni organ), ali se odloči
za nadaljnjo akademsko kariero.

Študijski program

AGRARNA EKONOMIKA (DR)

Trajanje programa

3 leta (6 semestrov študija)

Vpisni pogoji

Na doktorski študij se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program druge stopnje, kdor je končal najmanj štiriletni dodiplomski
študijski program z ustreznega strokovnega področja (kmetijstvo in biotehniške vede, ekonomske
vede, upravne in organizacijske vede, tehniške vede, informacijske vede in pravne vede) ter
izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem in strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60
ECTS,
• magistri znanosti študijskih programov pred novelo Zakona o visokem šolstvu se lahko vpišejo
direktno v drugi letnik doktorskega študijskega programa (kar pomeni, da jim je 60 ECTS že
priznanih), kdor je končal dodiplomski študijski program in študijski program za pridobitev
specializacije in je njegov študij trajal pet let oziroma v obsegu 300 ECTS,
• kandidat, ki je končal dodiplomski študijski program in študijski program za pridobitev
specializacije iz strokovnih področij navedenih v prvi alineji, ki sta skupno trajala manj kot pet let
ter izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, končal ekvivalentno
izobraževanje v tujini.

Trajanje programa

3 leta (6 semestrov študija)

Zaključek študija

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu najmanj 180 ECTS in
uspešno zagovarja doktorsko disertacijo

Pridobljeni naziv

doktor(ica) znanosti s področja agrarne ekonomike
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