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Cel modułu  

 

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

praktyczną wiedzą związaną ze stosowaniem narzędzi i metod 

realizacji procesu doradczego oraz nabycie podstawowych 

umiejętności jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie 

konkurować na rynku produktów i usług doradczych. 

Treści programowe modułu 

kształcenia  

Podstawowe definicje, teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego, 

modele powiązań doradztwa z nauką i praktyką gospodarczą, 

formy i metody doradztwa, podstawowe wartości etyczne i zasady 

obowiązujące w działalności doradczej, zasady pracy grupowej, 

cechy skutecznego doradcy,  proces komunikowania społecznego 

w doradztwie, metody doradztwa indywidualnego, grupowego i 

masowego, potrzeby klientów jako podstawa doskonalenia pracy 

doradczej, wybór najlepszych form i metod doradczych 

adekwatnych do problemu, procedura rozwiązywania problemu 

doradczego, nowoczesne techniki informatyczne dla poprawy 

efektywności systemu doradztwa, rola doradztwa w rozwoju 

rolnictwa, organizacja doradztwa rolniczego w Polsce, systemy 

doradztwa rolniczego na świecie, doradztwo jako stymulator 

procesów innowacyjnych w rolnictwie. 
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