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Jak zdobyć doświadczenie jeszcze podczas studiów? Jak wyprzedzić konkurencję i wyróżnić
się na rynku pracy? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie zaprasza na studia,
rekrutacja trwa do 16 września 2016. 3 miesięczne praktyki, ponad 60% zajęć praktycznych,
230 firm współpracujących, wieloletnie doświadczenie w kształceniu o profilu praktycznym.
Niedobór osób z wykształceniem technicznym, ciągłe, rosnące zapotrzebowanie pracodawców
na wykwalifikowanych pracowników >>> studia na PWSZ w Sulechowie, jedynej uczelni
zawodowej w regionie, realną szansą na pracę i dobrą płacę dla młodych ludzi.
Ostatnie dni,
by zapisać się na studia, do 16 września 2016 trwa druga rekrutacja na studia stacjonarne i
niestacjonarne na kierunkach:
- Energetyka
- Ogrodnictwo
- Administracja
- Turystyka i rekreacja
- Technologia żywności i żywienie człowieka
- Gospodarka i rozwój zrównoważony NOWOŚĆ
Na koniec największego święta w Zielonej Górze – Winobrania, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Sulechowie zaprasza na trwające dwa semestry studia podyplomowe z zakresu
enologii, czyli wiedzy o winie.
Studia podyplomowe „Enologia”/Winiarstwo powstały w oparciu o tradycje winiarskie regionu,
doskonałą bazę dydaktyczno-laboratoryjną PWSZ w Sulechowie, ale przed wszystkim w
odpowiedzi na potrzeby prężnie rozwijającej się branży winiarskiej. Absolwent studiów
podyplomowych ,,Enologia”/Winiarstwo ma przekrojoną wiedzę i umiejętności w zakresie:
uprawy i pielęgnacji winorośli, procesów technologicznych i urządzeń wykorzystywanych
podczas winifikacji, najnowszych technik analizy fizykochemicznej i sensorycznej wina oraz
moszczu, specyfiki wytwarzania i pielęgnacji szerokiego asortymentu win czerwonych, białych,
różowych, musujących i specjalnych, prawa i ekonomii w aspekcie produkcji win i uprawy
winorośli. Studia prowadzone są na profilu praktycznym, a więc nacisk na zdobywanie
umiejętności praktycznych jest bardzo duży.
W ramach zajęć na studiach z Enologii/Winiarstwa absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w
zakresie:
•analizy sytuacji przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie możliwości założenia
winnicy;
•wyboru odmian winorośli do różnych zastosowań;
•doboru technologii prowadzenia winnicy;
•technik uprawowych, pielęgnacyjnych oraz związanych ze zbiorem winorośli;
•przygotowania owoców do produkcji winiarskiej;
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•technik i technologii przetwórstwa owocowego w zakresie winiarstwa;
•zagadnień ekonomiczno-prawnych związanych z produkcją winiarską i obrotem produktami
winiarskimi.
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego
stopnia zainteresowanych pracą w winnicach i winiarniach, a także dla osób pragnących
założyć i prowadzić własną działalność w tej branży.
Studia podyplomowe dla profesjonalistów i pasjonatów, nowe kierunki:
- Enologia (winiarstwo)
- Żywienie człowieka i dietoterapia
- Systemy fotowoltaiczne
- Menadżer w branży rolno- spożywczej
- Oświatowa administracja- publiczna
Drugi termin składania wniosków na studia kończy się 16 września.
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