NOSITELJ STUDIJA
Nositelj sveučilišnog diplomskog studija Agronomije, smjer bilinogojstvo je Agronomski i
prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru.
TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI
2 godine (4 semestra), 120 ECTS bodova
UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Diplomski studij, Agronomije smjer bilinogojstvo može upisati osoba koja je završila
odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova (područje
biotehničkih znanosti, biologije, ekologije itd). Studenti koji planiraju upis diplomskog studija
Agronomije, smjer bilinogojstvo, a ne pohañaju smjer bilinogojstva ili opći smjer na
preddiplomskom studiju, trebaju u tijeku preddiplomskih studija odabrati tri izborna modula
vezana za bilinogojstvo. Osobe koje su završile druge sveučilišne preddiplomske studije
podnose zamolbu Povjerenstvu za provedbu razredbenog postupka koje odlučuje o polaganju
razlikovnih ispita i pojedinačnom upisu.
AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
Nakon stjecanja 120 ECTS bodova, izrade i obrane diplomskog rada studenti stječu naziv
MAGISTAR/A AGRONOMIJE

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA
Završeni stručnjaci ovog studija osposobljeni su za samostalan rad i voñenje tehnički
zahtjevnih procesa u različitim područjima izravno ili neizravnano vezanim za biljnu
proizvodnju u oblasti povrćarstva, hortikulture, vinogradarstva sa vinarstvom i voćarstva.
Ovisno o odabiru izbornih modula završeni studenti mogu upravljati biljnom proizvodnjom u
proizvodnim poljoprivrednim poduzećima iz navedenih oblasti, raditi u laboratorijima kao
vodeći stručnjaci na području vinarstva i području prerade voća i povrća, organizirati,
pokrenuti i voditi obiteljsko gospodarstvo ili obavljati samostalnu djelatnost iz područja
poljoprivrede. Završeni stručnjaci ovoga studija mogu raditi vodeće, obimnije i složenije
poslove, u županijskim i državnim uredima vezanim za poljoprivredu, te u savjetodavnoj
službi. S obzirom na razinu stečenog znanja studenti mogu nastaviti znanstvenu karijeru u
institucijama koje se bave širokim spektrom istraživanja vezanih za biljnu proizvodnju.
Osposobljeni su za rad u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, u bankama i
osiguravajućim poduzećima. Završetkom ovog studija stječu uvjete za nastavak doktorskog ili
specijalističkog studija.
MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij.

