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Szanowni Kandydaci, 

Drodzy Młodzi Przyjaciele! 

 

Gorąco zachęcam Was do podjęcia studiów w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. Uczelnia nasza łączy prawie 

stuletnią tradycję akademickich studiów rolniczo-leśnych 

z nowoczesnością oferty dydaktycznej obejmującej ponad 30 

kierunków i specjalności na studiach pierwszego stopnia, 

ponad 20 kierunków i specjalności na studiach drugiego 

stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku 

Weterynaria. 

Wstępując do społeczności akademickiej jednego z ośmiu 

naszych wydziałów możecie realizować swoje zamiłowania 

i pasję poznawczą. Każdy, kogo interesuje integracja 

najnowszych osiągnięć nauki z jej praktycznymi 

zastosowaniami, może u nas zdobyć wiedzę na temat 

organizmów żywych i ich środowiska, surowców naturalnych, 

procesów technologicznych, zjawisk społecznych i praw 

ekonomii oraz posiąść umiejętności praktycznego 

wykorzystania tej wiedzy. Nasi nauczyciele akademiccy łączą 

kształcenie studentów z badaniami naukowymi na najwyższym 

poziomie. Będziecie mogli się o tym przekonać przygotowując 

pod ich kierunkiem swoje prace dyplomowe. Po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia, będziecie mogli związać się z nauką 

na dłużej, podejmując studia doktoranckie prowadzone 

w różnych dyscyplinach nauk rolniczych, leśnych, 

biologicznych i ekonomicznych. 
Uczelnia nasza dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną 

i naukowo-badawczą oraz własnymi zakładami 

doświadczalnymi, które są doskonałym miejscem 

do konfrontacji nauki z praktyką. Ponadto, Uczelnia oferuje 

studentom możliwość uczestnictwa w krajowych 

i zagranicznych stażach i praktykach zawodowych 

finansowanych ze środków europejskich. Silne związki łączące  

 

 

 

 

 

nasze jednostki naukowo-badawcze z praktyką gospodarczą 

sprawiają, że wykształcenie zdobyte w takich warunkach 

zapewnia dobry start w przyszłość. Nasi absolwenci 

są poszukiwani na rynku pracy, a ich kwalifikacje i kompetencje 

są doceniane przez przyszłych pracodawców. 

Studiując z nami, będziecie mogli rozwijać swoje 

zainteresowania sportowe i artystyczne. Umożliwia to dobra 

baza Centrum Kultury Fizycznej oraz znane w kraju i za granicą 

studenckie zespoły artystyczne. 

Zapoznajcie się uważnie z informacjami na temat oferowanych 

przez naszą Uczelnię atrakcyjnych kierunków studiów, 

a następnie dołączcie do społeczności Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. U nas studiuje się z pasją 

i przyjemnością. 

 

Do zobaczenia! 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak  

Prorektor ds. Studiów 
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O UCZELNI 

 

Ponad 65 lat autonomicznej uczelni 

8 wydziałów  

30 interesujących  

kierunków studiów 

Prawie 10 000 studentów 

Prawie 800 pracowników 

akademickich 

Ponad 150 profesorów 

Prawie 400 pracowników ze 

stopniem doktora 

Prawie 200 nauczycieli ze stopniem 

doktora habilitowanego 

25 kierunków studiów 

podyplomowych  

23 koła naukowe 

 

 

 

 

HISTORIA 

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w swojej historii sięga 

do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem 

Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod 

Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną 

wyższą uczelnią na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. 

 

Ważne daty 

 

1919 Początek działalności, najpierw jako Wszechnica 

Piastowska, a potem Uniwersytet Poznański, którego 

integralną częścią był Wydział Rolniczo-Leśny.  

1951  Na mocy zarządzenia Rady Ministrów następuje 

oddzielenie uczelni od Uniwersytetu Poznańskiego  

           i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. Tworzą się kolejne  

Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna 

(1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-

Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) 

i Ekonomiczno-Społeczny (2007). 
1972  Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 

jej patronem zostaje August Cieszkowski.  

2008 Decyzją Sejmu Akademia Rolnicza staje się  

 Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.  
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CZY WIESZ ŻE… 

 

 

 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje pierwsze miejsce 

wśród uczelni o profilu przyrodniczym w Polsce. 

 

 Najstarszymi wydziałami w Uczelni są obecny Wydział 

Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśny. Ich historia sięga prawie 

100 lat. 

 

 W Polsce są tylko dwie uczelnie, które mają Wydział 

Technologii Drewna. Nasz posiada najwyższą, wyróżniającą 

ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

 Kierunek studiów Leśnictwo posiada wyróżniającą, najwyższą 

ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a Wydział Leśny tytuł 

„Instytucji szczególnie zasłużonej dla leśnictwa” nadawany przez 

„Przegląd Leśniczy”. 

 

 Ogród Dendrologiczny Wydziału Leśnego, stanowiący 

uzupełnienie zaplecza dydaktycznego, liczy około 900 taksonów 

roślin drzewiastych. 

 

 Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

prowadzi jako jedyny W Polsce studia pierwszego stopnia, a od 

roku 2018/19 drugiego stopnia na kierunku Agroturystyka. 

 

 Kierunek Zootechnika posiada najwyższą, wyróżniającą ocenę 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach pierwsze miejsce wśród 

wydziałów oferujących ten kierunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

funkcjonuje nowocześnie wyposażone Uniwersyteckie Centrum 

Medycyny Weterynaryjnej, łączące funkcje zakładu leczniczego 

i obiektu naukowo-dydaktycznego. 

 

 W kraju są tylko dwa wydziały ekonomiczne w uczelniach 

przyrodniczych, które mają uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia, 

w tym nasz Wydział Ekonomiczno-Społeczny.  

 

 Na terenie stacji doświadczalnej Wydziału Ogrodnictwa 

i Architektury Krajobrazu znajduje się, jedyna na świecie, 

innowacyjna cieplarnia aktywna do całorocznej uprawy roślin. 

 

 Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu uruchomiono 

unikatowy w skali kraju kierunek studiów drugiego stopnia – 

Analityka żywności, prowadzony wspólnie z Uniwersytetem 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, dający absolwentom dyplom 

dwóch Uczelni. 

 

 Kończąc studia na kierunkach oferowanych przez Wydział 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, po odbyciu 

praktyk można ubiegać się o uprawnienia budowlane 

lub urbanistyczne w określonych zakresach. 
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BAZA DYDAKTYCZNA 

 

KADRA  
 
W Uczelni działalność edukacyjną i naukową prowadzą instytuty 

i katedry funkcjonujące w strukturach wydziałów.  

Potencjał dydaktyczny stanowi wysoko wykwalifikowana kadra 

wykładowców, którzy są specjalistami w reprezentowanych 

dziedzinach, a swoją wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną - 

nabytą dzięki zdobytemu doświadczeniu gospodarczemu, przekazują 

studentom.  

W Uniwersytecie pracuje prawie 800 nauczycieli, w tym prawie 150 

profesorów, blisko 200 pracowników ze stopniem doktora 

habilitowanego i ponad 400 ze stopniem doktora.  

 

OFERTA DYDAKTYCZNA 
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to pierwsza uczelnia rolnicza 

w kraju (wg rankingu Perspektywy 2017). 

Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany 

dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce naszego 

uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.   

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych 

zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku 

pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają 

nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę 

biologiczną, informatyczną i społeczną. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie 

dziesięć tysięcy studentów na trzydziestu różnorodnych, 

interesujących kierunkach studiów. Atutem naszego kształcenia jest 

to, że większość kierunków na studiach pierwszego stopnia kończy 

się uzyskaniem tytułu zawodowego – inżynier lub licencjat. Wyjątkiem 

jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł 

inżynier architekt krajobrazu oraz weterynaria, prowadzona 

na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się 

uzyskaniem tytułu - lekarz weterynarii. 

 

 

 

 

 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie 

dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Osiem kierunków 

studiów drugiego stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego 

- magister, jeden – magister inżynier architekt krajobrazu, a pozostałe - 

magister inżynier. 

W ofercie Uczelni znajduje się także szeroka gama studiów 

doktoranckich (trzeciego stopnia) realizowanych na wszystkich 

wydziałach oraz możliwość kształcenia na tym poziomie w języku 

angielskim – PhD study. Można poszerzyć też swoją wiedzę 

wybierając studia podyplomowe z szerokiej oferty każdego 

z Wydziałów. 

Uniwersytet uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe 

finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym 

praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki 

studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność 

doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, hala 

sportowa, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju 

własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych. 

 
STUDIA ZA GRANICĄ 
 
Studenci naszej uczelni mają możliwość podjęcia nauki 

na partnerskiej uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+. 

W ramach mobilności edukacyjnej można studiować jeden lub dwa 

semestry w zagranicznej uczelni lub odbyć praktykę w instytucji, 

lub firmie przez okres 2-3 miesięcy.  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisał umowy z ponad 70 

uczelniami w wielu krajach europejskich, m.in. w Austrii, Belgii, 

Danii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji.  

Wyjazdy przeznaczone są dla studentów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz doktorantów. Praktyki mogą odbywać także 

absolwenci Uczelni.  
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W ramach programu CEEPUS możliwe jest wspieranie wymiany 

akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego 

zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich.  

CEEPUS umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami 

wyższymi innych krajów. W ramach Programu tworzone są sieci 

współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej 

trzech krajów, przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, 

studia semestralne i praktyki, oraz prowadzone są seminaria 

doskonalące, kursy językowe i specjalistyczne. 

 

STUDIA NA INNEJ UCZELNI W POLSCE 
 
Nasi studenci mają bardzo wiele możliwości uczestnictwa w różnych 

programach wymiany studenckiej. Jednym z nich jest MostAR 

stanowiący ofertę kształcenia adresowaną do studentów, którzy 

część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią. W ramach 

tego programu student ma możliwość odbycia rocznej 

lub semestralnej nauki, a także studiowania wybranych przedmiotów 

w oparciu o istniejące programy nauczania w wybranej przez siebie 

uczelni. 

W programie uczestniczy dziewięć polskich publicznych uczelni 

o profilu przyrodniczym.  

 
STUDIA W JEZYKU OBCYM 
 
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, uczelnia posiada 

ofertę kształcenia na poziomie magisterskim w języku angielskim. 

Każdy z ośmiu wydziałów prowadzi studia MSc bazujące 

na uczelnianym programie nauczania, trwające od 3 do 4 semestrów 

w następujących kierunkach: MSc in Agronomy; MSc in Animal 

Science, specialization in Animal Production Management; MSc 

in Economics, specialization in Agribusiness; MSc in Environmental 

Engineering and Protection; MSc in Food Science and Nutrition; MSc 

in Forestry; MSc in Horticulture, speciality in Plant Breeding, Seed 

Science and Technology; MSc in Wood Technology. 

 

 

 

INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA 
 
Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoryjną 

oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym 

polem do konfrontacji nauki z praktyką.  

Studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbywają 

się w dobrze przygotowanej, nowoczesnej i zróżnicowanej 

infrastrukturze, przy wykorzystaniu innowacyjnych metod 

dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, paneli 

dyskusyjnych, zajęć projektowych, konwersatoriów z udziałem 

osiągnięć nowych technologii informacyjnych.  
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ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE 
 

BADANIA 
 
W uniwersytecie funkcjonuje 8 wydziałów, w strukturach których 

działają katedry, zakłady, pracownie, instytuty prowadzące szeroką 

działalność badawczą. Każda z jednostek prowadzi zróżnicowane 

badania, których wyniki upowszechniane są poprzez m.in. publikacje 

naukowe, popularno-naukowe, ekspertyzy, opracowania, prace 

dyplomowe, raporty, doniesienia. Ważnym elementem 

podkreślającym specyfikę badań poszczególnych jednostek jest także 

organizowanie tematycznych konferencji, sympozjów, seminariów 

czy kongresów.  

 

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU  

TECHNOLOGII 
 
W Uniwersytecie funkcjonuje Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii, które aktywnie wspiera zaangażowanie pracowników 

naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu w transferze 

wyników badań i ich komercjalizacji. 

Działania Centrum mają na celu wspieranie twórców w zakresie 

ochrony własności przemysłowej, wyboru ścieżek komercjalizacji 

wyników badań, kontaktów z przedsiębiorcami oraz szeroko 

rozumianego transferu myśli technologicznej do gospodarki. 

W praktyce pracownicy naukowi i studenci będący autorami 

określonych innowacyjnych rozwiązań mogą zgłaszać się 

do Centrum w celu otrzymania informacji na temat drogi i procedur 

ochrony oraz komercjalizacji efektów ich pracy wynalazczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 
 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma 

zakładami doświadczalnymi, gospodarującymi na powierzchni prawie 

piętnaście tysięcy hektarów, w których możliwe jest prowadzenie 

badań, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac 

dyplomowych. 

Obok podstawowej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, 

zakłady doświadczalne prowadzą szeroką aktywność 

popularyzatorską oraz gospodarczą. 

 

BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI 

NAUKOWEJ 
 
Uniwersytet posiada nowoczesną, dysponującą szerokimi zasobami 

Bibliotekę z Centrum Informacji Naukowej, w ramach której 

funkcjonuje przestronna i wygodna czytelnia. W swoich zasobach 

posiada ponad 740 tys. woluminów. Działa w oparciu 

o skomputeryzowane katalogi, system HORIZON, wolny dostęp 

do księgozbioru podręcznego czytelni. 

Biblioteka UPP świadczy także szeroki wachlarz usług w zakresie 

tworzenia zestawień tematycznych w oparciu o katalogi własne oraz 

polskie i zagraniczne bazy danych.  

Umożliwia także korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych 

i zagranicznych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, a na 

terenie miasta Poznania ze wszystkich bibliotek uniwersyteckich 

należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. 
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BAZA SOCJALNO-REKREACYJNA 

 

DOMY STUDENCKIE 
 
Studenci podejmujący studia w Uniwersytecie Przyrodniczą mają 

do dyspozycji szeroką i dobrze wyposażoną bazę socjalną w postaci 

domów studenckich. Trzy z nich – Maćko, Jurand i Danuśka 

zlokalizowane są przy ulicy Piątkowskiej, w odległości około 800 

metrów od kampusu Uczelni. Posiadają 10 pięter z częścią 

parterową. Dla pierwszorocznych studentów rokrocznie 

dostępnych jest około 250 miejsc noclegowych. Na parterze 

każdego z bloków znajduje się recepcja i administracja akademików. 

Przytulne pokoje spełniają oczekiwania studentów w zakresie nauki 

oraz spędzania czasu wolnego.  

Do dyspozycji studentów jest również DS Przylesie z mniejszą liczbą 

pokoi 1, 2 i 3 osobowych oraz Dom Asystenta i Doktoranta.  

 

OBIEKTY SPORTOWE 
 
Obowiązkowe zajęcia sportowe oraz całą gamę zajęć dodatkowych 
umożliwiających rozwijanie swoich pasji sportowych czy regenerację 

sił witalnych zapewnia Centrum Kultury Fizycznej. To nowoczesna 

i doskonale wyposażona placówka sportowa, dysponująca kortami 

krytymi i otwartymi, halami sportowymi do gier zespołowych, strefą 

fitness i spa. Uczelnia współpracuje także z ośrodkiem jeździeckim 

i pływalnią.  

W centrum działa 17 sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS, 

w treningach których uczestniczy ponad 250 studentów, 

reprezentujących naszą Uczelnię w wielu rozgrywkach sportowych 

o randze krajowej i międzynarodowej. Wielu z nich odnosi znaczące 

sukcesy szczególnie w kolarstwie górskim, strzelectwie, unihokeju 

czy jeździectwie.  

 

 

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA 
 
Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno 

studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. 

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać 

się o następujące świadczenia: 

 stypendium socjalne, 

 stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 

 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

 zapomogę, 

 stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. 

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z pomocy materialnej 

znajdują się w zakładce KANDYDAT I STUDENT na stronie 

www.up.poznan.pl 

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 
Wszystkie budynki uniwersyteckie i ich infrastruktura (toalety, 

podjazdy, windy, miejsca parkingowe) przystosowana 

są do korzystania przez osoby niepełnosprawne o różnym stopniu 

dysfunkcji ruchu. 

Studenci niepełnosprawni mogą także ubiegać się o specjalne 

stypendium po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.  

Istnieje także możliwość korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych 

dla osób o lekkiej dysfunkcji ruchowej prowadzonych przez 

Centrum Kultury Fizycznej.  
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KARIERA 

 
BIURO KARIER 
 
Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje 

szkolenia, wykłady i spotkania, których celem jest przybliżenie 

studentom realiów rynku pracy, sprawnego poruszania się po nim 

oraz zwiększenia postaw przedsiębiorczych. Gromadzi na bieżąco 

oferty pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni.  

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier 

są branżowe targi pracy i przedsiębiorczości oraz cykl 

obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. 

umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, 

metod jej finansowania, etykiety w biznesie, czy sztuki 

autoprezentacji.  

Ważnym zadaniem Biura Karier jest także doradztwo zarówno 

zawodowe, jak i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie 

testów kompetencyjnych i zawodowych oraz pomoc w wyborze 

i kształtowaniu ścieżki kariery.  

Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, 

połączone z wykładami otwartymi, dzięki którym studenci mają 

możliwość zapoznania się z aktualnie organizowanymi programami 

studenckimi oraz konsultacje indywidualne i grupowe dotyczące 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

STAŻE I PRAKTYKI 
 
Dla studentów przygotowana jest szeroka oferta praktyk, które 

odbywają się w trakcie studiów w instytucjach specjalistycznych oraz 

jednostkach uwzględniających specyfikę kształcenia i badań 

na danym wydziale. Istnieje także możliwość odbywania praktyk 

za granicą, w instytucjach partnerskich.   

Inną formą kształtowania swojej ścieżki kariery jest udział w stażach, 

w tym również płatnych. W uczelni funkcjonuje m.in. program 

stażowy „Studiujesz – Praktykuj”, dzięki któremu studenci mogą 

poznać specyfikę branży, bieżących działań jednostek działających 

w sferze produkcyjnej, handlowo-usługowej, dystrybucyjnej, 

badawczej, jak również zdobywać doświadczenie w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem czy poszczególnymi jego 

komórkami. 
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NIE TYLKO STUDIA … 

 

SAMORZĄD STUDENCKI 
 

Studenci społeczności akademickiej tworzą Konwent Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stanowi 

on ważny organ uchwałodawczy i jest wyłącznym reprezentantem 

samorządu studenckiego. Bierze aktywny udział w organach 

kolegialnych uczelni, działa w różnorodnych komisjach, m.in.: 

senackich, stypendialnych, wyborczych.  

Działalność w organizacjach studenckich daje młodym ludziom 

możliwość podejmowania aktywności wykraczających poza naukę 

i studia, pozwalając wykorzystać umiejętności organizacyjne, 

jak również kreatywność i pomysłowość.  

Samorząd rokrocznie organizuje cykliczne imprezy akademickie, 

takie jak: otrzęsiny pierwszego roku, spotkania wigilijne z władzami 

uczelni, Bal Przyrodnika, Agronalia, akcje charytatywne.  

 

KOŁA NAUKOWE 
 
Studenci naszej uczelni poza obowiązkowymi zajęciami, mogą 

poszerzać swoje horyzonty, rozwijać zainteresowania i pasje, a także 

poczuć klimat prawdziwej nauki dzięki uczestnictwie w wielu 

interesujących kołach naukowych. Obecnie w murach uczelni 

istnieje 21 kół, funkcjonują one przy każdym Wydziale i prowadzone 

są pod egidą zaangażowanych i działających z pasją opiekunów. 

 

 

CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ  
 

Poza zajęciami na uczelni studenci mogą znaleźć także coś dla ciała 

i ducha….. Zainteresowani tańcem i śpiewem ludowym rozwijają 

swoje hobby i pasje w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, który w 

historię uczelni wpisany jest już od 1974 roku. Do dnia dzisiejszego  

zespół koncertuje w składzie 35-45 osób, w tym są dwie grupy 

taneczno-wokalne i kapela z solistami. Odnosi spektakularne 

sukcesy zarówno w kraju, jak i zagranicą.  

 

 

 

 

 

 

Obok „Łanów” działają także Zespół Trębaczy Myśliwskich 

„Venator”, który w repertuarze posiada m.in. polską 

i międzynarodową muzykę myśliwską oraz Chór Akademicki „Coro 

da Camera” wykonujący utwory o różnym stylu - od klasycznych 

po bardziej współczesne, rozrywkowe kompozycje. W sobotnio-

niedzielne wieczory można także spędzić czas na widowni Teatru 

Sceny Muzycznej PULS.  

 

INTEGRACJA PRZEDE WSZYSTKIM… 

 
Dla studentów, którzy wstępują w szeregi naszej uczelni, aktywne 

i zaangażowane organizacje studenckie rokrocznie w miesiącach 

letnich organizują obozy adaptacyjne i integracyjne. To doskonała 

możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi, a także poznania 

przedstawicieli władz uczelni i jednostek, z którymi przez 3 lub 5 lat 

studenci będą współpracować. Na stałe w mapę wydarzeń 

studenckich wpisały się „ADAPCIAK” organizowany pod egidą 

Samorządu Studenckiego oraz „INTEGRAL” – Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów. 
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OFERTA EDUKACYJNA 

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie 

dziesięć  tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego 

stopnia i 25 kierunkach studiów drugiego stopnia.  

    
Nowe kierunki w naszej ofercie 

 

 I STOPIEŃ  

 

 Agroturystyka 

 Informatyka stosowana 

 Inżynieria i gospodarka wodna 

 Inżynieria rolnicza 

 Jakość i bezpieczeństwo żywności 

 Medycyna roślin 

  

II STOPIEŃ 

 

 Analityka żywności – studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie 

z UAM 

 Finanse i rachunkowość 

 Informatyka stosowana 

 Inżynieria rolnicza 
 Inżynieria i gospodarka wodna 
 Neurobiologia – studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie 

z AWF, UAM i UMP 
 Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna – studia 

interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z UAM 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 
                                           

                                              KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Czas trwania: 7 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne  
 Tytuł zawodowy: inżynier 

 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 3 semestry 
 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 
inżynier 

 

Biotechnologia należy do kierunków nowoczesnych, 
rozwijających się i łączących w sobie elementy wielu 

różnych dyscyplin naukowych. Program studiów, poza 
przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka 

i chemia), obejmuje treści kształcenia w zakresie 
biologii eksperymentalnej oraz biotechnologii. 

Studenci podejmujący naukę uzyskują wszechstronną 
wiedzę w obszarach dotyczących biologicznych, 

technologicznych, ekologicznych, społecznych 
i ekonomicznych aspektów biotechnologii.  

 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Biotechnologia przygotowują 

się do realizowania prac naukowo-badawczych, których 
celem jest m.in. wykorzystanie organizmów żywych 

dla uzyskania nowych produktów oraz wdrożenie 
innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwentów 

kierunku cechuje pełna gotowość do podjęcia studiów 
trzeciego stopnia (doktoranckich). W ofercie 

programowej przedmiotów do wyboru można wybrać 
moduły i zagadnienia realizowane w języku angielskim. 

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez nauczycieli akademickich będących specjalistami w swoich dziedzinach, dzięki czemu biotechnologia 

na naszym uniwersytecie znajduje się w grupie najlepszych kierunków w kraju. Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na granicy 
technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagającym współpracy 

ze specjalistami z innych dziedzin. Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w urządzenia przystosowane do nauki najnowszych technologii, co czyni 
je unikatowymi w skali kraju. Prace dyplomowe studentów kierunku Biotechnologia realizowane są w katedrach uczelni lub partnerskich instytutach 
naukowych na terenie Poznania. 

 

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacji 

 Przemysł farmaceutyczny 
 Ochrona zdrowia 

 Przemysł spożywczy 
 Hodowla i produkcja roślinna i zwierzęca 

 Instytucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii przemysłowej 
 Prowadzenie własnej działalności 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   www.wrib.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                              www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

                                           

                                              KIERUNEK EKOENERGETYKA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

Tytuł zawodowy: inżynier 
 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące 
na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do 

produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane 
sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu 

biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji 
biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł 

geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm 
wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli 

słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. 
 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Ekoenergetyka przygotowują 

się do realizowania prac i projektów o charakterze 
interdyscyplinarnym. Absolwenci studiów magisterskich 

uzyskują wykształcenie, które daje im atrakcyjny 
i pożądany na rynku pracy zawód związany 

z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł 
odnawialnych.  

 

 
Kierunek stwarza studentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad 

szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych 
nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.  

 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 Projektowanie instalacji OZE 

 Zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii 
 Doradztwo ekoenergetyczne 
 Uprawa roślin energetycznych 

 Produkcja paliw z biomasy 
 Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE 

 Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska) 
 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   www. wrib.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                              www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

                                           

                                        KIERUNEK INFORMATYKA STOSOWANA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Czas trwania: 7 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne  
 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 
 

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, 
stanowiący oryginalne połączenie informatyki 

z inżynierią rolniczą. Studia przygotowują 
do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania 

nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko 
rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki 

rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę 
z zakresu nauk podstawowych obejmujących 

zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii 
oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody 

stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych 
pozwalających na wspomaganie złożonych procesów 

produkcji. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Informatyka stosowana nabywają 

umiejętności w zakresie opracowywania i tworzenia 
autorskiego, dedykowanego problemom rolnictwa, 

oprogramowania komputerowego uwzględniającego 
przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych 

w postaci rozproszonych baz danych. Posługują 
się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi 

oraz stosują metody oparte na sztucznych sieciach 
neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania 

obrazów cyfrowych.  

 

Studia na kierunku przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w 
szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-żywnościowej. Nabywają oni unikatowych umiejętności i kompetencji zawodowych, 
co czyni ich poszukiwanymi i docenianymi na rynku pracy. 

 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 Administracja sieci komputerowych 
 Architektura i administracja baz danych 

 Programowanie i projektowanie witryn internetowych 
 Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń 

 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   www.wrib.poznan.pl 

Więcej o rekrutacji:                              www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

                                           

                                        KIERUNEK INŻYNIERIA ROLNICZA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Czas trwania: 7 semestrów (S) 

i 8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 
 Tytuł zawodowy: inżynier 

 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 
 

Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym 
naukę zapoznać się z technikami i technologiami 

stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania 
i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa 

i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną 
oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji w procesach produkcji, informatyki, 
mechatroniki i podstaw prawnych. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn 

stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów 
rolnych. Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne 

do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw 
usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

Studia na kierunku Inżynieria rolnicza pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami 

serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 
występujących w rolnictwie i jego otoczeniu. 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych 
 Inżynier serwisu technicznego 

 Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych 
 Administracja państwowa i samorządowa 

 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   www.wrib.uppoznan.pl 

Więcej o rekrutacji:                              www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

                                           

                                        KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Czas trwania: 7 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne  
 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Specjalizacje: ochrona przyrody i 

zarządzanie jej zasobami, ochrona 

zasobów glebowych i geochemia 

środowiska, monitoring i oceny 

środowiskowe, ochrona przyrody i 

zasobów glebowych  
 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

Program studiów inżynierskich, poza przedmiotami 
podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje 

treści kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, 
organizacji ochrony przyrody i środowiska, gospodarki 

odpadami komunalnymi, rozpoznawania, 
programowania i monitorowania zagrożeń 

dla środowiska, nowych technologii w ochronie 
środowiska, w tym biotechnologicznych, aspektów 

prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Ochrona środowiska uzyskują 

wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu: mikrobiologii 
środowiska, ekotoksykologii, ochrony przyrody 

i zarządzania jej zasobami, waloryzacji przyrodniczej, 
ochrony powietrza i wód, ochrony i kształtowania 

zasobów glebowych, rekultywacji terenów 
zdegradowanych, biogeochemii środowiska, 

monitoringu i ocen środowiskowych, wiedzy prawno-
ekonomicznej, planowania przestrzennego. Wybrane 

przedmioty realizowane są w języku angielskim. 
 

Kierunek o profilu ogólnoakademickim wyróżnia przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony i kształtowania 
środowiska. Szeroki profil kształcenia, oparty o profesjonalnie prowadzone wykłady oraz ćwiczenia (w nowocześnie wyposażonych laboratoriach), 

wzbogacony jest zajęciami terenowymi realizowanymi w uznanych przedsiębiorstwach, wyjazdami studyjnymi, praktyką zawodową oraz programem 
ERASMUS. Uzyskane wykształcenie jest elitarne. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać 

konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych. 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska  
 Instytucje administracji państwowej i samorządowej 

 Jednostki naukowo-badawcze 
 Firmy doradcze, eksperckie 
 Instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska 

 Prowadzenie własnego biznesu 
 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   www.wrib.uppoznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                              www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

                                           

                                        KIERUNEK ROLNICTWO 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Specjalności: agronomia, 

hodowla roślin i nasiennictwo, 

ochrona roślin 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Specjalizacje: agronomia, chemia 

rolna, łąkarstwo, genetyka i ho-

dowla roślin, mikrobiologia 

ogólna i środowiskowa, glebozn

awstwo i ochrona gruntów* 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 
* specjalizacje realizowane tylko w formie 

  stacjonarnej 

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE  

 

MSC IN AGRONOMY 
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi 
(matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści 

kształcenia w zakresie szeroko rozumianej agronomii, 
hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także 

aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczno-
społeczne z zakresu rolnictwa. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Rolnictwo poszerzają swoją wiedzę 

z zakresu produkcji rolnej zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, strategii związanych z 

rozwiązywaniem problemów oraz stosowania nauk 
biologicznych niezbędnych w rolnictwie. Wybrane 

przedmioty realizowane są w języku angielskim. 
 

Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących 
w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą 

rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne 
i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych 

Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eksperci z firm związanych 
z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia wzbogacany jest zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz 

programem ERASMUS+. 
 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Gospodarstwa rolne 
 Koncerny fitofarmaceutyczne 

 Koncerny nawozowe 
 Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin 

 Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego 
 Doradztwo rolnicze 

 Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją rolną 
 Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo) 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   www.wrib.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                              www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ LEŚNY 
                                           

                                        KIERUNEK LEŚNICTWO 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 3 semestry (S),  

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne  

 Specjalności: gospodarka leśna, 

gospodarka leśna z rynkiem 

drzewnym, gospodarka leśna 

z łowiectwem 

 Tytuł zawodowy: magister  

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE  

 

MSC IN FORESTRY 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

Studenci podejmujący studia zdobywają wiedzę ogólną 
i podstawową z dziedziny m.in. botaniki leśnej, 

dendrologii i fitosocjologii, zoologii leśnej czy 
gleboznawstwa leśnego. Oprócz tego ich wykształcenie 

jest sprofilowane na zagadnienia kierunkowe, 
zawodowe i specjalistyczne dotyczące głównie hodowli 

i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz 
urządzania i organizacji leśnictwa. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Leśnictwo mogą wybrać jedną z trzech 

atrakcyjnych specjalności: gospodarka leśna, gospodarka 
leśna z rynkiem drzewnych i gospodarka leśna 

z łowiectwem. W ramach tych specjalności absolwenci 
posiadają wiedzę w obszarach: leśnictwa 

wielofunkcyjnego 
i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, z uwz

ględnieniem aspektów technicznych, przyrodniczych 
i ekonomicznych; leśnictwa i surowca drzewnego oraz 

gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie 
populacji zwierząt w ekosystemach.  

 
Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę 

teoretyczną, ale także integrują studentów. W rankingu Perspektywy 2017 kierunek Leśnictwo na Wydziale 
Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród kierunków rolniczych i leśnych. 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Jednostki administracji Lasów Państwowych 

 Parki narodowe i krajobrazowe 
 Administracja Dyrekcji Ochrony Środowiska 

 Firmy związane z leśnictwem, w tym w zakłady usług leśnych, biura urządzania lasu 
 Placówki naukowe i badawcze 

 Po ukończeniu (dodatkowo) specjalności nauczycielskiej - w szkolnictwie 
 

 

Wydział Leśny           www.wles.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:           www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ LEŚNY 

                                           

                                        KIERUNEK OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA   

        PRZYRODNCZO-LEŚNA 
 2    

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister  

 

 

 
Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. 

Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa 
umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań 

ochronnych. Niewątpliwym atutem kierunku jest połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zajęcia w terenie, 
które pozwalają na zdobycie umiejętności, doświadczenia, a także integrację studentów. 

 

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, które wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane 
przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska. Kierunek interdyscyplinarny i 

międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 

 Parki narodowe, zarządy i zespoły parków krajobrazowych 
 Jednostki administracji Lasów Państwowych 

 Biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych 
 Urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) 

 Urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska)  
 Wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska) 
 Inspekcja Ochrony Środowiska 

 
 

 

Wydział Leśny           www.wles.up.poznan.pl 

Więcej o rekrutacji:           www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH 

                                           

                                        KIERUNEK AGROTURYSTYKA 

 1  II  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 6 semestrów 
 Tryb studiów: stacjonarne  
 Tytuł zawodowy: licencjat 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 4 semestry 
 Tryb studiów: stacjonarne  
 Tytuł zawodowy: magister 

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk – 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, przyrodniczych 

oraz społecznych. Studenci kształcą się w zakresie 
szeroko pojętej turystyki na obszarach wiejskich, a także 

w dziedzinach ekonomii oraz marketingu, co pozwala na 
swobodne poruszanie się w świecie biznesu. Wiedza na 

temat znaczenia środowiska przyrodniczego w 
turystyce stanowi istotną część studiów. Ponadto 

studenci poznają dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza 
obszarów wiejskich w kontekście tworzenia oferty 

turystycznej. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują 
kwalifikacje rolnicze. 

Studia koncentrują się na wielokierunkowej analizie 
funkcji turystycznej, opartej na dziedzictwie 

przyrodniczym i kulturowym wsi. Są one skierowane do 
osób, które cenią naturę i kontakt z ludźmi 

wybierającymi tę formę wypoczynku na wsi. Studenci 
tego kierunku uczą się określać i właściwie 

wykorzystywać atrakcyjność turystyczną obszaru, 
poznają sposoby zarządzania turystyką na terenach 

wiejskich, oraz doskonalą swoją wiedzę w zakresie 
bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej. 

 
Agroturystyka na UPP to unikalny kierunek w Polsce, o charakterze interdyscyplinarnym, posiadający bogatą ofertę przedmiotów z zakresu turystyki, 

krajoznawstwa,  nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, z uwzględnieniem rekreacji i animacji w środowisku wiejskim. Kadra naukowa 
kierunku to wykwalifikowani specjaliści z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w kształceniu w zakresie agroturystyki. Studenci mają możliwość 
rozwoju wiedzy i umiejętności podczas zajęć terenowych i aktywności w Studenckim Kole Naukowym Turystyki.  Absolwent jest dobrze przygotowany 

do podjęcia pracy w branży turystycznej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki, a w szczególności własnego 
gospodarstwa agroturystycznego. 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Własne gospodarstwo agroturystyczne 

 Ośrodki edukacji przyrodniczej  
 Ośrodki doradztwa rolniczego 

 Instytucje administracji rządowej i samorządowej, organizacje branżowe  
 Ośrodki sportu i rekreacji 
 Turystyczne obiekty noclegowe i biura podróży 

 Własny biznes turystyczny 
 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach       www.animal.up.poznan.pl 

Więcej o rekrutacji:                                                                 www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH 
                                           

                                        KIERUNEK BIOLOGIA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 6 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Specjalność: biologia stosowana  

 Tytuł zawodowy: licencjat 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Specjalność: biologia stosowana 

 Tytuł zawodowy: magister 

 

Studia na kierunku biologia oferują szeroką gamę 
przedmiotów z zakresu podstawowych nauk 

biologicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin. 
Są atrakcyjną oferta dla osób, które zainteresowane 

są szeroko rozumiana biologią. W ramach kierunku 
istnieje specjalność biologia stosowana. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 
stopniu kierunku Biologia, w ramach specjalności 

biologia stosowana, mogą wybrać jedną z trzech 
atrakcyjnych specjalizacji: biologia zwierząt, biologia 

eksperymentalna, biologia roślin. 

Studia na kierunku Biologia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Pozwalają 
na zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności 
są z powodzeniem wykorzystywane w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student nabywa też umiejętności rozwiązywania 

problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. 

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne 

 Laboratoria diagnostyczne 
 Ogrody zoologiczne 

 Parki krajobrazowe i parki narodowe 
 Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym 

 

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach     www.animal.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                                   www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH 

                                           

                                        KIERUNEK NEUROBIOLOGIA 

 2    

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Studia interdyscyplinarne, 

międzyuczelniane 

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

 

 

 
Studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Skoncentrowane są głównie wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu 

nerwowego zwierząt i człowieka.  
Kierunek Neurobiologia łączy takie dziedziny nauk jak: biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i fizjologią 

oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Dzięki starannie opracowanemu programowi studiów, 
absolwenci przygotowani są do prowadzenia wszechstronnych zadań na wielu poziomach, tj. molekularnym, 

komórkowym, systemowym i globalnym, dotyczącym mózgu jako całości, wykorzystującym modele zwierzęce. 

 

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie rozbudowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i 
kierunkowych oraz umiejętności jej twórczego wykorzystania. W perspektywie dynamicznie rozwijających się współcześnie nauk przyrodniczych, 

ukończenie studiów na kierunku Neurobiologia, stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w instytucjach 
akademickich.  

 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne 
 Laboratoria diagnostyczne i biomedyczne 

 Placówki weterynaryjne 
 Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym 
 Jednostki doradcze i konsultingowe, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego. 

 
 

 

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach     www.animal.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                                   www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH 

                                           

                                        KIERUNEK ZOOTECHNIKA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 Czas trwania: 7 semestrów (S) 

i 8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne  

 Tytuł: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE  

 

MSC IN ANIMAL PRODUCTION, 

SPECIALIZATION IN ANIMAL 

MANAGEMENT 

 
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

 

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku 

zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli 

i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości 

dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami 

ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz 

zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody 

i środowiska naturalnego. Studia pierwszego stopnia 

realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla 

zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, 

ekologiczny chów zwierząt. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach 

drugiego stopnia kierunku Zootechnika pogłębiają wiedzę 

oraz rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie 

wybranej specjalizacji w obrębie dwóch specjalności: 

hodowla zwierząt lub hodowla zwierząt wolnożyjących 

i amatorskich.  

 

Kierunek wyróżnia przede wszystkim możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu chowu, hodowli 

i żywienia zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, 

projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia 

gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na 

kierunku Zootechnika mają wysoką pozycję w świecie nauki oraz są aktywni i poważani we współpracy z praktyką 

zootechniczną. 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Jednostki biomedyczne prowadzące innowacyjne badania na zwierzętach 

 Jednostki zajmujące się diagnostyką obrazową 
 Jednostki naukowe,  

 Wytwórnie pasz 
 Jednostki nadzoru hodowlanego 

 Służby inseminacyjne 
 Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia 

zwierzęcego 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach     www.animal.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                                   www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH 

                                           

                                        KIERUNEK WETERYNARIA 

   

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 Czas trwania: 11 semestrów 
 Tryb studiów: stacjonarne  
 Tytuł zawodowy: lekarz 

weterynarii 
 

 

 

Kierunek obejmuje interesująca ofertę studiów dla osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, 

profilaktyką weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Umożliwia zdobycie wiedzy z dziedziny nauk 

podstawowych na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy 

i umiejętności z zakresu nauk weterynaryjnych. Program kierunku obejmuje szeroką gamę przedmiotów 

kierunkowych z zakresu m.in. produkcji zwierzęcej, nauk klinicznych czy higieny żywności. 

Absolwenci kierunku Weterynaria mogą m.in. dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, 

wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne, a także prowadzić szereg czynności z zakresu nadzoru 
weterynaryjnego. Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, a także do podjęcia pracy placówkach 
weterynaryjnych, laboratoriach czy instytucjach naukowo-badawczych. 

 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Przychodnie weterynaryjne 

 Inspekcja weterynaryjna 
 Własna działalność weterynaryjna 

 Laboratoria diagnostyczne 
 Produkcja i dystrybucja weterynaryjnych produktów leczniczych 

 
 

 
 

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach     www.animal.up.poznan.pl 

Więcej o rekrutacji:                                                                   www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA 
                                           

                                        KIERUNEK INŻYNIERIA BIOTWORZYW 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

To nowoczesny kierunek studiów, będący odpowiedzią 
na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki w kraju 

i za granicą – to szansa na zdobycie unikatowego 
wykształcenia i ciekawej pracy z perspektywami. 

Inżynieria biotworzyw – jedyny taki kierunek w Polsce 

Interdyscyplinarność kierunku studiów Inżynieria 

biotworzyw, wiedza o najnowszych osiągnięciach 

technologii i inżynierii w dziedzinie pozyskiwania 

biomasy oraz produkcji biotworzyw, pozwoli 

absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb 

współczesnego przemysł włókienniczego, papierniczego, 

chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, 

energetycznego czy też motoryzacyjnego, 

ukierunkowanych w coraz większym stopniu na 

wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych. 

 

Absolwenci kierunku zdobywają wykształcanie łączące w sobie wiele dziedzin dotyczących technologii materiałowych, wykorzystania surowców 

odnawialnych oraz ochrony środowiska. Dzięki temu są doskonale przygotowani do pracy i kariery zawodowej w dynamicznej i rozwijającej się 

przestrzeni gospodarczej.   

 

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Przedsiębiorstwa przemysłu włókienniczego 
 Przedsiębiorstwa przemysłu celulozowo – papierniczego lub chemicznego 

 Przemysł motoryzacyjny 
 Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 

 Placówki ochrony środowiska 
 

 
 

 

Wydział Technologii Drewna        www. wtd.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                            www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA 

                                           

                                        KIERUNEK PROJEKTOWANIE MEBLI 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

Studenci kierunku Projektowanie mebli zdobywają 
szeroką wiedzę z zakresu projektowania, 

konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia 
wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu 

projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, 
makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, 

obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury 
i technologii wytwarzania w informatycznych 

systemach zarządzania aż po symulację procesu 
wytwarzania i realizację mebla. Uczą się metod 

zarządzania procesami produkcji. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego 
stopnia poszerzają wiedzę w zakresie projektowania 

mebli i wyrobów stolarki budowlanej. Uczą się 
rozwiązywać zagadnienia techniczne w dziedzinie 

projektowania i wykonawstwa mebli, nabierają 
umiejętności obserwacji i prezentacji cech 

geometrycznych, konstrukcyjnych czy strukturalnych 
analizowanych zjawisk. 

Absolwenci kierunku Projektowanie mebli posiadają szeroką wiedzę w m.in. tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. 

Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru 
techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów 

z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Kandydatów na kierunek Projektowanie mebli obowiązuje wstępny egzamin 
z rysunku odręcznego. Akceptowane są zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku, wydane przez inne uczelnie państwowe. 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli 

 Biura projektowe 
 Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli 

 Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne 
 

 

 

 

Wydział Technologii Drewna        www. wtd.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                            www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA 

                                           

                                        KIERUNEK TECHNOLOGIA DREWNA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Specjalności: chemiczna 

technologia drewna, meblarstwo*, 

*mechaniczna technologia drewna, 

ochrona i modyfikacja drewna 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Specjalności: chemiczna 

technologia drewna, meblarstwo,* 

mechaniczna technologia drewna,* 

ochrona i modyfikacja drewna 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

*specjalności realizowane także w formie 

niestacjonarnej 
 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

MSC IN WOOD SCIENCE 
 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po 
czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać 

jedna z czterech specjalności kształcenia. Obok szeregu 
przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, 

realizują także projekty, które prezentują podczas 
międzynarodowych spotkań na uczelniach 

zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.  
 

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego 
stopnia poszerzają wiedzę w zakresie nowoczesnych 

technologii przetwarzania drewna czy materiału 
lignocelulozowego i produkowanych z niego wyrobów, 

co czyni ich specjalistami, docenianymi i poszukiwanymi 
na rynku pracy. 

Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce. 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego 
 Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i 

tworzyw drzewnych 
 Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 

 Jednostki akredytacyjne i atestacyjne 
 Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw; 

 drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna 
 Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i 

procesów pracy 
 Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi 

 

 

 

Wydział Technologii Drewna        www. wtd.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                            www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
                                           

                                        KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

architekt krajobrazu 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier architekt krajobrazu 

 

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy, z 
zakresu historii architektury i urbanistyki, sztuk 

pięknych, projektowania obiektów architektury 
krajobrazu oraz w szerokim zakresie z botaniki, 

dendrologii i roślin ozdobnych, która jest niezbędna w 
procesie kreowania przestrzeni. Studenci nabierają 

umiejętności wykonywania rysunków odręcznych 
i wykorzystywania ich do studiów i analiz 

przestrzennych oraz przekazywania informacji o 
zastanym lub projektowanym krajobrazie. 

Studia umożliwiają także poznanie specjalistynych prog
ramów wspomagających proces projektowania. 

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na 
drugim stopniu uzyskują wszechstronną wiedzę z 

zakresu projektowania przestrzennego w skali obszarów 
wiejskich, metropolii, aglomeracji i regionu, restytucji 

i  ochrony krajobrazu, konserwacji i rewaloryzacji 
zabytkowych założeń parkowych oraz budownictwa i 

technologii budowlanych. Student tego kierunku 
przygotowywany jest do wykonywania prac 

inwetaryzacyjnych z wykorzystaniem elementów 
geoinformacji przestrzennej, wykonuje opracowania 

studialne z zakresu oceny środowiska i krajobrazu 
niezbędne do działań planistycznych, projektowych i 

realizacyjnych. 

Młodzież przygotowywana jest do tworzenia projektów spełniających wymagania techniczne, użytkowe i estetyczne, uwzględniających przepisy 

techniczno-budowlane, poznaje metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zasady kształtowania środowiska przyrodniczego, a także 
metody i technologie rekultywacji terenów zdegradowanych.  

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Pracownie projektowe 
 Firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni 

 Urzędy miast i gmin przy opracowaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 Jednostki związane z: ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych 
 Ogrody botaniczne i dendrologiczne 

 Prowadzenie własnej działalności w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem 
 

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu       www.woak.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                        www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

                                           

                                        KIERUNEK MEDYCYNA ROŚLIN 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Specjalizacje: ochrona roślin 

ogrodniczych, ochrona roślin 

rolniczych, ochrona lasu 
 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

Program studiów jest realizowany przy współpracy 
z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziałem 

Leśnym UPP. Dzięki temu studenci zdobywają 
kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do 

wykonywania zawodu „lekarza” roślin – rolniczych, 
ogrodniczych i leśnych. Utworzenie kierunku nastąpiło 

w związku z obowiązkiem stosowania od 1 stycznia 
2014 roku na terenie Unii Europejskiej integrowanej 

ochrony roślin (Dyrektywa 2009/128/WE). Obecnie 
kluczowe stało się dostarczenie konsumentom 

produktów roślinnych wolnych od chorób, szkodliwych 
mykotoksyn i pozostałości pestycydów. 

 
 

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający 
ją na drugim stopniu pogłębiają wiedzę przyrodniczą 

oraz zagadnienia związane z ochroną roślin 
ogrodniczych i rolniczych a także gospodarką leśną. 

Posiadają ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki 
fitosanitarnej. 

 

Kierunek interdyscyplinarny, który w unikatowy sposób łączy zagadnienia z zakresu diagnostyki chorób i ochrony roślin z aspektami prawnymi 
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie. 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze i leśne 

 Firmy rejestrujące i dystrybuujące środki ochrony roślin 
 Instytucje doradcze i szkoleniowe 

 Jednostki administracji rządowej i pozarządowej 
 Instytuty badawcze, uczelnie, szkoły 

 Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie doradztwa rolniczego 
 
 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu       www.woak.up.poznan.pl 

Więcej o rekrutacji:                                                        www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

                                           

                                        KIERUNEK OGRODNICTWO 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

MSC IN HORTICULTURE, 

SPECIALITY IN PLANT BREEDENG, 

SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po 
czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać 

jedną z czterech specjalności kształcenia: hodowla 
roślin i nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni,* 

ochrona roślin ogrodniczych, ogrodnictwo ogólne.*. 
Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i 

kierunkowego, realizują także projekty, które 
prezentują podczas międzynarodowych spotkań na 

uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach 
krajowych.  

 

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego 
stopnia wszechstronną i poszerzoną wiedzę oraz 

umiejętności z zakresu produkcji ogrodniczej, 
projektowania owych i rewaloryzacji istniejących 

terenów zieleni. Można wybrać jedną z pięciu 
specjalizacji: rośliny ozdobne i dendrologia, 

sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo i 
nasiennictwo, architektura ogrodów rolniczych, 

kształtowanie i ochrona krajobrazu 

Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i 
ekonomicznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu 

nowoczesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin 
leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego. 

 
 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych 

 Firmy związane z produkcja i dystrybucją nasion 
 Giełdy i centra ogrodnicze 

 Stacje doświadczalne i hodowlane 
 Marketing ogrodniczy i doradztwo 

 Jednostki administracji rządowej i samorządowej 
 Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni 

 Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa 
 

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu       www.woak.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                        www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 
                                           

                                        KIERUNEK ANALITYKA ŻYWNOŚCI 

 
 2    

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (dla 

kandydatów z tytułem 

inżyniera), 4 semestry (dla 

kandydatów z tytułem licencjata)  

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

 

Studia na kierunku umożliwia zdobycie wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i 

procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach 

analitycznych. 

Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów 

drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu wspólnie z Wydziałem Chemii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 
Absolwenci kierunku zdobywają gruntowną wiedzę z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik 

instrumentalnych, a także wiadomości z technologii, mikrobiologii i analizy żywności. Ze względu na złożoność surowców, produktów żywnościowych 
i technologii ich wytwarzania, interdyscyplinarność kierunku pozwala na zapewnienie studentom wiedzy z zakresu nauk rolniczych i ścisłych. Zdobyte 

na dwóch uczelniach wykształcenie czyni absolwentów specjalistami w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i 
różnorodności badań żywności.  

 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności 
 Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych 

 Ośrodki badawczo-rozwojowe 
 Instytucje naukowo-badawcze 

 
 

 
 

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu       www.wznoziz.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                         www.rekrutacja.puls.edu.pl 
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WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 
                                           

                                        KIERUNEK DIETETYKA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 6 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: licencjat 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 4 semestry  

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 
 

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów 
są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności 

do fizjologii żywienia człowieka. Studenci mają do 
wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje 

dietetyczne oraz catering dietetyczny. 

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu 
pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia 

oraz poradnictwa dietetycznego. Mają do wyboru dwa 
moduły: żywienie w różnych etapach ontogenezy oraz 

dietetyka w specyficznych potrzebach żywieniowych. 

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa 

dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania 
związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych. Praktyczny profil kształcenia 

dietetycznego w ramach studiów pierwszego stopnia jest unikatowym w skali kraju. 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Placówki ochrony zdrowia 

 Domy opieki społecznej 
 Poradnie dietetyczne 

 Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu 
 Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego 
 Instytucje naukowo-badawcze 

 

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu       www.wnoziz.up.poznan.pl 

Więcej o rekrutacji:                                         www.rekrutacja.puls.edu.pl 

 



 

34  

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 

                                           

                                        KIERUNEK JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO  

        ŻYWNOŚCI 

 
 1    

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 Czas trwania: 7 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

 

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i 

przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz 

kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności. 

Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu 

spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa 

zdrowotnego produktu. 

 
 

Studia na kierunku posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników 
kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania 

i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania 
i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności 
 Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych 

 Ośrodki badawczo-rozwojowe 
 Urzędy celne 
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WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 

                                           

                                        KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI  

   I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

 
 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów  

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry  

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

MSC IN FOOD SCIENCE AND 

NUTRITION 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa 

wykształcenie w zakresie przetwarzania i 
przechowywania surowców i produktów spożywczych 

oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z 
żywnością i żywieniem człowieka. Studenci mają do 

wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy. 

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu 

pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia 
oraz nowoczesnych technik analitycznych. Studenci mają 

do wyboru pięć specjalizacji: diagnostykę 
mikrobiologiczną i biotechnologię żywności, systemowe 

zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, 
technologię i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego, 

technologie przetwórstwa surowców roślinnych oraz 
żywienie człowieka. 

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, 
kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym 

wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz 
żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji 
na rynku pracy. 

 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności 
 Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu 

 Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych 
 Zakłady żywienia zbiorowego 

 Ośrodki badawczo-rozwojowe 
 Instytucje naukowo-badawcze 
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
                                           

                                        KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS)  

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

 

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna 
umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do 

przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert 
inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach 

zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, 
podejmowania współpracy z regionami europejskimi 

oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój 
regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów 

zagospodarowania terenu i planów miejscowych, 
konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz 

rewitalizacji obszarów wiejskich. 

Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego 

stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska 

ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu 

przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, 

oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz 

wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę 

gruntami, funkcjonowanie programów i aplikacji 

Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod 

modelowania i teorii gospodarki przestrzennej, rynku i 

wyceny nieruchomości. 

 

Kierunek ten w unikalny sposób uczy łączenia następujących obszarów: kształtowania ładu przestrzennego, wymagań środowiskowych oraz potrzeb 
ekonomiczno-społecznych, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Po odbyciu praktyki na budowie i w biurze projektów oraz zdaniu 

egzaminu, absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia urbanistyczne. 
 

 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju 

regionalnego) 
 Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe 

 Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości) 
 Firmy konsultingowe i doradcze 
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

                                           

                                        KIERUNEK INŻYNIERIA I GOSPODARKA  

                                              WODNA 
 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS)  

 Tryb studiów: stacjonarne T 

 ytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO 

STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry  

 Tryb studiów: stacjonarne  

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka 

wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności 
niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i 
eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, 

systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów 

i systemów wodno-melioracyjnych, budowli 
hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów 

służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą 

Na drugim stopniu studenci zdobywają szczegółową 

wiedzę i nabywają umiejętności rozwiązywania zadań 
projektowych i wykonawczych z zakresu interpretacji 
warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu 

na ekosystemy, z uwzględnieniem zasad ochrony 
przeciwpowodziowej i zasad zrównoważonego 

rozwoju, żeglugi śródlądowej, optymalizacji warunków 
glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i 

leśnej, jakościowej i ilościowej ochrony zasobów 
wodnych, rekultywacji środowiska glebowego i 

wodnego, wykorzystywania nowoczesnych metod 
modelowania gospodarki wodnej. 

Kierunek ten powstał z myślą o kształceniu specjalistów mogących stawić czoła problemom gospodarowania wodą w zmieniającym się środowisku. Nasi 

studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania wodą w skali zlewni i regionu, nabywając doświadczenie podczas staży i praktyk 
w firmach projektowych i wykonawczych. Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz inżynierii hydrotechnicznej.  
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 

 
 Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej 
 Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych 

 Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia wodne 
 Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej 

 Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną 
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

                                           

                                                KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS)  

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (S),  

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister 

inżynier 

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

 

MSC IN ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING AND 

PROTECTION 
 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do 
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów 

melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów 

i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych 
budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią 

i suszą, a także regulacji cieków. 

Na drugim stopniu studiów można zdobyć szczegółową 
wiedzę dotyczącą zbiorników wodnych i budowli 

hydrotechnicznych, budowli ziemnych, specjalistycznych 
robót fundamentowych, kształtowania zasobów 

wodnych terenów rolniczych, leśnych i 
zurbanizowanych, monitoringu środowiska wzmacniania 

podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne. Można 
nauczyć się wykorzystywania współczesnych metod 

teledetekcyjnych, kosztorysowania, modelowania i 
komputerowego wspomagania projektowania 

konstrukcji. 
 

Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny 
nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, 

związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych. Połączenie wiedzy 
i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po 
odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, 

instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 

 
 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska) 

 Biura projektowe 
 Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane 

 Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska) 
 Ośrodki badań i kontroli środowiska 

 Firmy konsultingowe 
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WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 
                                           

                                                KIERUNEK EKONOMIA 

 
 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 6 semestrów 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: licencjat  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister  

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

MSC IN ECONOMICS, 

SPECIALIZATION IN AGRIBUSINESS 

 

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

Młodzież podejmująca studia pierwszego stopnia 

(licencjackie) na tym kierunku zdobywa wykształcenie 
w dziedzinie ekonomii, ekonomiki gospodarki 
żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, 

bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim 

stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują 
wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, 
gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania 

zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki 
rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W 

programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru 
można wybrać realizowane w językach obcych: 

angielskim, niemieckim, rosyjskim. 
 

Kierunek wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz 
wykształcania ekonomicznego - również unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki 

żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich. 
Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna 

wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na 
krajowym i europejskim rynku pracy 

 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe  
 Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze 

 Jednostki doradcze i konsultingowe 
 Instytucje finansowe i rachunkowe  

 Prowadzenie własnego biznesu 
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WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 

                                           

                                                KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 6 semestrów 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: licencjat  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne i 

niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister  

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

MSC IN ECONOMICS, 

SPECIALIZATION IN AGRIBUSINESS 

 

 Czas trwania: 4 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

Studenci podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, 

finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, 
rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie 
uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o 

ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i 
rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe 

pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.   
 
Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Studenci otrzymują wartość dodaną 

w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. 

 

 

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe  
 Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze 

 Jednostki doradcze i konsultingowe 
 Instytucje finansowe i rachunkowe  

 Prowadzenie własnego biznesu 
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• Dane do przelewu - zakładka 
PŁATNOŚCI, konto KANDYDAT 

WNIESIENIE 
OPŁATY 

REKRUTACYJNEJ

• Zmiana statusów na koncie  
KANDYDAT

• Ogłoszenie wyników - listy 
rankingowe

WYNIKI 
REKRUTACJI

• Komplet wymaganych 
dokumentów złożony lub 
przesłany zgodnie z terminarzem 
rekrutacji

ZŁOŻENIE 
DOKUMENTÓW

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 



 

42  

ZASADY REKRUTACJI 
 

 Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia 

decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego 

są jawne. 

 

 Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca  

z podsumowania:  
 wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura)  

z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria 

z  dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów, 

 wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu 

dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka 

obcego nowożytnego – 20% punktów.  
 

 Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, 

w terminie od 1 czerwca do 20 września 2018 r. w turach, 

zgodnie  z terminarzem podanym na stronie www uczelni w 

zakładce KANDYDAT). 
 

 Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której 

wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, 

którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej. 

 

 Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona 

jest lista rankingowa 

 

 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie 

pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty. 

 
 Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do 

wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat UPP. 

 

 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości 

publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.  

 
 Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia 

są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez 

kandydata.  
 

 
 

 

 

 Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. 

Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 
 

 Na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie 

o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (szczegóły Załącznik 

do Uchwały nr 89/2017 Senatu UPP) 

 
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 zawarte 

są w: 
       Uchwale nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r.  

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI 
 

 Przy kwalifikacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów stosuje się 

skalę punktową w przedziale 0 – 100.  

 

 Minimalna liczba punktów, uprawniająca do kwalifikacji kandydata 

na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.  

 

 Dla kandydatów zdających egzamin maturalny wg aktualnie 

obowiązujących przepisów, łączną punktację stanowi suma:  

 

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu 

kierunkowego, przeliczonego według zasady:  

a) poziom podstawowy 1% = 0,6 punktu,  

b) poziom rozszerzony 1% = 0,8 punktu; 

 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik 

lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu,  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

(wynik lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu. 

 

 Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005- 
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 2007 lub „nową maturę” w 2002 roku, łączną punktację stanowi  

     suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu 

kierunkowego przeliczonego według zasady poziom 

podstawowy 1% = 0,6 punktu i poziom rozszerzony 1% = 0,2 

punktu,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) 

przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu,  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

(wynik lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 

punktu.  

 Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny do roku 2004 

(„stara matura”) łączną punktację stanowi suma:  

 

 wyniku egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z  

 wybranego przedmiotu kierunkowego, przeliczonego  

 według zasady: 

 
Ocena Punkty 

2,0 5 punktów 

3,0 10 punktów 

4,0 25 punktów 

5,0 35 punktów 

6,0 40 punktów 

 

 wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, części  

 pisemnej lub ustnej (ocena lepsza), przeliczonego we 

 dług zasady 

 

Ocena Punkty 

2,0 2 punkty 

3,0 4 punkty 

4,0 6 punktów 

5,0 8 punktów 

6,0 10 punktów 

 
 wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowo- 

 żytnego, części pisemnej lub ustnej (ocena lepsza), albo 

ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej 

(jeśli kandydat nie zdawał języka obcego), przeliczonego 

według zasady:  

 

Ocena Punkty 

2,0 2 punkty 

3,0 4 punkty 

4,0 6 punktów 

5,0 8 punktów 

6,0 10 punktów 

 

 
 Dla kandydatów na Weterynarię, na którą obowiązują dwa 

przedmioty kierunkowe (biologia i chemia), punkty będą przeliczane 

zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej, oddzielnie dla każdego z 

przedmiotów. Do łącznej punktacji wlicza się po połowie punktów z 

każdego przedmiotu.  

 

 W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, decyzję 

o sposobie przeliczania punktów podejmuje Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

 
Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu 

dojrzałości) stosowane przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i 

niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 określa Zarządzenie 

Rektora 25/2017 z dnia 1 marca 2017 r.  

 

Szczegółowe zasady punktacji na rok akademicki 2018/2019 zostaną 

określone stosowna uchwałą senatu do 31 marca 2018 r. 

 

Skorzystaj z naszego kalkulatora punktów wybierając rodzaj matury 

oraz wpisując uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości zgodnie z 

zasadami rekrutacji. 
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LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD 

 
 Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na 

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, 

stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego z 

maksymalna liczbą punktów.  

 Kandydaci spełniający ww. warunki są zobowiązani do 

uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami 

określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i 

niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia 

magisterskie.  
 

 Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy egzaminu 

z rysunku odręcznego na kierunku Projektowanie mebli i innych 

dodatkowych egzaminów wstępnych, określonych w uchwałach 

Senatu UPP. 
 

 Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady 

stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet 

organizacyjny danej olimpiady. 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów olimpiad 

określa uchwała Senatu UPP:  
Uchwała nr 87/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

 z dnia 31maja 2017 r.  

 

LAUREACI KONKURSÓW 
 

 Laureatom konkursów ogólnopolskich przyznaje się maksymalną 

liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 

 Kandydaci, laureaci konkursów ogólnopolskich, są zobowiązani 

do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami 

określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne 

i  niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite 

studia magisterskie.  
 

  

 

 

 Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy 

dodatkowych egzaminów wstępnych, określonych w uchwałach 

Senatu UPP.  

 

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów olimpiad ogólnopolskich 

określa Uchwała nr 88/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 

dnia 31 maja 2017 r.  

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA 

 
 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na 

studia ustala corocznie Rektor. 

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018 wynosiła 85 

złotych.  

 

 Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, 

na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie 

rejestracji elektronicznej.  

 

 Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek 

Projektowanie mebli obowiązuje ponadto egzamin z rysunku 

odręcznego, za który wysokość opłaty wynosi 65 złotych.  

 

 Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 
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ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE 
 

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie 

na studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku 

akademickim 2017/2018 oraz szczegółowe zasady ich ustalania 

znajdują się na stronie www uczelni, w zakładce KANDYDAT 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość określa 
Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 
kwietnia 2017 roku. 
 

 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w 

wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce wiązanej, opisanej według 

wzoru podanego w zakładce KANDYDAT na stronie www 

następujące dokumenty: 

 

1. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa 

dojrzałości; 
2. Ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany 

ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata; 

3. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego, 

4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację – więcej na rkk w 

dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu 

na "zakwalifikowany do przyjęcia"; 

5. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; 

6. Kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły 

średniej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo: 

 

7. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby 

posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne 

nazwisko niż obecne); 

8. Zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty 

olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu 

ogólnopolskiego; 

9. W przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie 

certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2044_17%20w%20sprawie%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20%C5%9Bwiadczone%20us%C5%82ugi%20edukacyjne%20w%20roku%20akademickim%202017_2018.pdf
http://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2044_17%20w%20sprawie%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20%C5%9Bwiadczone%20us%C5%82ugi%20edukacyjne%20w%20roku%20akademickim%202017_2018.pdf
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• Rejestracja na na stronie www

• Wpisanie wyników: średnia ocen ze 
studiów i ocena na dyplome

ELEKTRONICZNA 
REJESTARCJA

• Oddzielnie na każdy kierunek

• Dane do przelewu - zakładka 
PŁATNOŚCI, konto KANDYDAT

WNIESIENIE 
OPŁATY 

REKRUTACYJNEJ

• Zmiana statusów na koncie 
KANDYDAT

• Ogłoszenie wyników - listy   
rankingowe

WYNIKI 
REKRUTACJI

•Skierowanie na egzamin/test dla 
kandydatów kończących kierunki 
studiów niepokrewne

SKIEROWANIE 
NA TEST

•Komplet wymaganych dokumentów 
złożony lub przesłany zgodnie z 
terminarzem rekrutacji

ZŁOŻENIE 
DOKUMENTÓW

 

KROK PO KROKU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  

 
Dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim 

koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia". 

Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą – decyduje 

data wpływu do Uczelni. 

 

Adres do wysyłki:  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 

60- 637 Poznań. 

Prosimy na kopercie dopisać : Komisja Rekrutacyjna, Wydział, 

kierunek i tryb studiów. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
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ZASADY REKRUTACJI 
 

 Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz 

podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.  

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 

 Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem 

zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.  
 

 Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie 

kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt 

krajobrazu” lub „inżynier architekt”.  
 

 Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra 

inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z 

tytułem inżyniera lub absolwenci studiów licencjackich po 

uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku 

kształcenia. 
 

 Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach 

odpłatności.  
 

 Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i 

niestacjonarne odbywa się na podstawie rankingu wynikającego z 

podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów 

pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena 

na dyplomie), przy czym:  
 

 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego 

z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty 

kształcenia określone dla danego kierunku studiów I stopnia; 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub 

rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy 

brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem 

studiów drugiego stopnia; 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku  

 

 

 
 

co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego 

kierunków studiów I stopnia. 
 

 Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską 

następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w 

oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz 

udokumentowane zainteresowania kandydata.  
 

 Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim 

językiem wykładowym będzie prowadzona na kierunki: Ekonomia, 

Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Ogrodnictwo o specjalności 

hodowla roślin i nasiennictwo, Technologia żywności i żywienie 

człowieka oraz Zootechnika o specjalności zarządzanie produkcją 

zwierzęcą. 
 

 Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, 

w terminie od 1 czerwca do 20 września 2018 r. dla kierunków 

rozpoczynających się od semestru zimowego, a od 10 stycznia 

do 22 lutego 2019 r. dla kierunków rozpoczynających się od 

semestru letniego.  
 

 Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której 

wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, 

którego numer jest widoczny w systemie rejestracji 

elektronicznej.  
 

 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają do 

Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wymagane dokumenty. 
 

 Na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie 

o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (szczegóły Uchwała  

90/2017. Senatu UPP z dnia 31 maja 2017r)  
 

  Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim 

są odpłatne.  

 

 Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje podana 

do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych na I rok 

studiów decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Decyzje 
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Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są przekazywane w formie 

pisemnej na adres wskazany przez kandydata.  

 Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.  

 

 Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. 

Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.  

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 

2018/2019 zawarte są w:  
Uchwale nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 

maja 2017 r. 

 
 

OPŁATA REKRUTACYJNA 
 

 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na 

studia na rok akademicki 2017/2018 wynosiła 85 złotych.  

 Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę 

studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny 

w systemie rejestracji elektronicznej.  
 Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek 

Projektowanie mebli obowiązuje ponadto egzamin z rysunku 

odręcznego, za który wysokość opłaty wynosi 65 złotych.  

 Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych 

przypadkach.  

 

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE 

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie 

na studiach drugiego stopnia rozpoczynających się w roku 

akademickim 2018/2019 oraz szczegółowe zasady ich ustalania 

reguluje znajdują się na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT. 

 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w 

wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce wiązanej, opisanej według 

wzoru podanego w zakładce KANDYDAT na stronie www 

następujące dokumenty: 

  

1. Poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości; 

2. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia 

studiów; 

3. Ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany 

ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata; 

4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego, 

5. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację – więcej 

na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie 

statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia"; 

6. Suplement do dyplomu lub wyciąg z indeksu potwierdzony 

przez macierzystą uczelnię; 

7. Zaświadczenie o średniej ze studiów, jeżeli nie ma jej w 

suplemencie; 

8. Zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów lub 

ostatniego semestru, jeśli studia trwają 7 semestrów, w 

przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów; 

9. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; 

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo: 

 

1. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby 

posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne 

nazwisko niż obecne); 

2. W przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie 

certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2. 
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W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja będzie prowadzona na 

następujące kierunki studiów: 

 
 Kierunki studiów  

pierwszego stopnia 

Tryb Wydział prowadzący 

kierunek i rekrutację 
1 Biotechnologia S 

WYDZIAŁ 

ROLNICTWA 

I BIOINŻYNIERII 

2 Ekoenergetyka S  NS 

3 Informatyka stosowana    S  NS  

4 Inżynieria rolnicza S  NS 

5 Ochrona środowiska S   

6 Rolnictwo S  NS 

7 Leśnictwo S  NS WYDZIAŁ LEŚNY 
8 Agroturystyka S 

WYDZIAŁ MEDYCYNY 

WETERYNARYJNEJ 

I NAUK 

O ZWIERZĘTCH 

9 Biologia S 

10 Zootechnika S NS 

11 Weterynaria (jednolite 

studia magisterskie) 
S 

12 Inżynieria biotworzyw S WYDZIAŁ 

TECHNOLOGII 

DREWNA 

13 Projektowanie mebli S 

14 Technologia drewna S  NS 

15 Architektura krajobrazu S  NS WYDZIAŁ 

OGRODNICTWA 

I ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU 

16 Medycyna roślin S  NS 

17 Ogrodnictwo 
S  NS 

18 Dietetyka S  NS 

WYDZIAŁ NAUK 

O ŻYWNOŚCI 

I ŻYWIENIU 

19 Jakość i bezpieczeństwo 

żywności 
S 

20 Technologia żywności i 

żywienie człowieka 
S  NS 

21 Gospodarka przestrzenna S  NS WYDZIAŁ INŻYNIERII 

ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI 

PRZESTRZENNEJ 

22 Inżynieria i gospodarka 

wodna 
S   

23 Inżynieria środowiska S  NS 

24 Ekonomia S  NS WYDZIAŁ 

EKONOMICZNO-

SPOŁECZNY 

25 Finanse i rachunkowość 
S  NS 

 

 

 Kierunki studiów drugiego 

stopnia 

Tryb Wydział prowadzący 

kierunek i rekrutację 

1 Biotechnologia S 

WYDZIAŁ 

ROLNICTWA  

I BIOINŻYNIERII 

2 Ekoenergetyka S  NS 

3 Informatyka stosowana S  NS 

4 Inżynieria rolnicza S  NS 

5 Ochrona środowiska S  NS 

6 Rolnictwo S  NS 

7 Leśnictwo S  NS 

WYDZIAŁ LEŚNY 
8 Ochrona przyrody i edukacja 

przyrodniczo-leśna (studia 

interdyscyplinarne 

S   

9 Agroturystyka S 
WYDZIAŁ MEDYCYNY 

WETERYNARYJNEJ 

 I NAUK O 

ZWIERZĘTCH 

 Biologia  

10 Neurobiologia (studia 

interdyscyplinarne) 
S 

11 Zootechnika S NS 

12 Inżynieria biotworzyw S WYDZIAŁ 

TECHNOLOGII 

DREWNA 

13 Projektowanie mebli S 

14 Technologia drewna S  NS 

15 Architektura krajobrazu S  NS WYDZIAŁ 

OGRODNICTWA  

I ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU 

16 Medycyna roślin S  NS 

17 Ogrodnictwo 
S  NS 

18 Analityka żywności (studia 

interdyscyplinarne) 
S 

WYDZIAŁ NAUK 

O ŻYWNOŚCI  

I ŻYWIENIU 

19 Dietetyka S  NS 

20 Technologia żywności i 

żywienie człowieka 
S  NS 

21 Gospodarka przestrzenna S  NS WYDZIAŁ INŻYNIERII 

ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI 

PRZESTRZENNEJ 

22 Inżynieria i gospodarka 

wodna 
S   

23 Inżynieria środowiska S  NS 

24 Ekonomia S  NS WYDZIAŁ 

EKONOMICZNO-

SPOŁECZNY 
25 Finanse i rachunkowość  S  NS 

REKRUTACJA NA KIERUNKI STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

              
 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 
 

 

 

 

 KIERUNEK  
BIOTECHNOLOGIA 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

    laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej lub Matematycznej 

 Limit przyjęć – 90 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 
  

 

 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 
zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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IERUNEK KIERUNEK  
INFORMATYKA STOSOWANA 

 
 
 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 

 

 

IERUNEK KIERUNEK  
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 
    laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Geograficznej, Matematycznej, Nautologicznej lub Wiedzy Ekologicznej 

 laureaci konkursu: „Zielone Dyplomy”  

 Limit przyjęć – 40 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 
 

 

 

 



 

52  

 

 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
 KIERUNEK  

EKOENERGETYKA 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej,  

Nautologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej 

laureaci konkursów: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo  

mojego ojca” 

 Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 

 

 
 

 

 

KIERUNEK 

 INŻYNIERIA ROLNICZA 
 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr 
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 KIERUNEK  

ROLNICTWO 
 

SPECJALNOŚCI:  

AGRONOMIA 

HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO 

OCHRONA ROŚLIN 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,  

laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” 

 Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

              
 

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje ranking  wynikający z podsumowana: 

 średniej z ocen kończących studia pierwszego stopnia, 

 wyniku ukończenia studiów (ocena na dyplomie). 
 

 
 KIERUNEK 

BIOTECHNOLOGIA 
 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego 

z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu 

lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego 

kierunku studiów I stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów 

kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, 

w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% 

zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów 

pierwszego stopnia. najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla 

danego kierunku studiów pierwszego stopnia. 

 

Egzamin kwalifikacyjny/rozmowa dla absolwentów kierunków 

niepokrewnych, obejmuje następujące zagadnienia:  

 genetyka,  

 biologia molekularna i komórkowa,  

 mikrobiologia przemysłowa,  

 inżynieria genetyczna,  

 inżynieria bioprocesowa,  

 technologia bioprocesowa. 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału  

www.up.poznan.pl/wr 

 

Limit przyjęć na studia: 75 osób  

 

Początek zajęć – semestr letni 
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KIERUNEK 
 KIERUNEK 

INFORMATYKA STOSOWANA 
 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z 

kierunkami studiów drugiego stopnia 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, 

testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone 

dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy 

może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia  
 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków 

niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia 

dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii 

www.up.poznan.pl/wr 

 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni 

 

 

BIOTECHNOLOGIA 
KIERUNEK 

BIOTECHNOLOGIA 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
KIERUNEK 

 KIERUNKI: 
EKOENERGETYKA 

INŻYNIERIA ROLNICZA 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

ROLNICTWO 
 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z 

kierunkami studiów drugiego stopnia 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, 

testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone 

dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy 

może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia  
 

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków 

niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia 

dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii 

www.up.poznan.pl/wr 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne:  

  EKOENERGETYKA – 45 osób 

  INŻYNIERIA ROLNICZA  – 30 osób 

  OCHRONA ŚRODOWISKA – 40 osób 

  ROLNICTWO – 60 osób 

 

Początek zajęć – semestr letni, dla studiów niestacjonarnych na 

kierunku EKOENERGETYKA I ROLNICTWO – semestr zimowy 

 

Odpłatność za studia niestacjonarne: 

INŻYNIERIA ROLNICZA, ROLNICTWO – 1500 zł/semestr 

EKOENERGETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA 

 – 1600  zł/semestr 
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WYDZIAŁ LEŚNY  

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 
 

 

 

 

 KIERUNEK  
LEŚNICTWO 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 
            laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Matematycznej lub Wiedzy Ekologicznej 

            laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „leśnictwa” 

            laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” w specjalności ”leśnictwo” 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne –180 osób 

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 
zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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WYDZIAŁ LEŚNY 

              
 

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
KIERUNEK 

 KIERUNEK 
OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA 

PRZYRODNICZO LEŚNA 
 

 

 
 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków 

zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty 

kształcenia określone dla danego kierunku studiów 

pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub 

rozmowy może mieć również zastosowanie w 

przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku 
zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu 

efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na 

innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów 

kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego 

stopnia. 
 

 

 

 

 
Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych: 

 

- dla kierunku OCHRONA PRZYRODY obowiązuje zakres materiału: 

J. Wiśniewski, D.J. Gwiazdowicz; Ochrona przyrody, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009 r.  

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób 

 

Początek zajęć – semestr letni 
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WYDZIAŁ LEŚNY 

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
KIERUNEK 

 KIERUNKI: 
LEŚNICTWO 

 

 

 
 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków 

zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty 

kształcenia określone dla danego kierunku studiów 

pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub 

rozmowy może mieć również zastosowanie w 

przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku 

zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu 

efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na 

innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów 

kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego 

stopnia. 
 

 

 

 

 
Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych: 

 

- dla kierunku LEŚNICTWO obowiązuje zakres materiału: 

W.Kusiak, R.Jaszczak: Propedeutyka leśnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, 2015 r. 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 90 osób 

 

Początek zajęć – semestr letni 

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH   

              
 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 
 

 

 

 

 KIERUNEK  
       AGROTURYSTYKA 
 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

      laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Matematycznej 

 Limit przyjęć – 45 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

  

 

  

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 
zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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 KIERUNEK  
       BIOLOGIA 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

      laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Matematycznej 

 Limit przyjęć – 45 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH   
              

 

 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 

zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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 KIERUNEK  
       ZOOTECHNIKA 
 

                                                                                            

 

 

 

                                                        SPECJALNOŚCI: 

                                                                      EKOLOGICZNY CHÓW ZWIERZĄT 

                                                                      HODOWLA ZWIERZĄT 

                                                                      HODO WLA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH I AMATORSKICH 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

       laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej, Młodych Producentów Rolnych, Wiedzy i Umiejętności    

       Rolniczych  

        laureaci konkursu: F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 90 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – przeważnie piątki, soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH   
              

 

 
 

 
 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE 
  

 
 

 KIERUNEK  
WETERYNARIA 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA I CHEMIA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

 laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „weterynarii” 

 Limit przyjęć – 60 osób  

 Studia stacjonarne 

 Początek zajęć – semestr zimowy 
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH 

              
 

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje ranking wynikający z podsumowana: 

 średniej z ocen kończących studia pierwszego stopnia, 

 wyniku ukończenia studiów (ocena na dyplomie). 
 

 
 KIERUNKI: 

AGROTURYSTYKA 

BIOLOGIA 

NEUROBIOLOGIA 
 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z 

kierunkami studiów drugiego stopnia, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu 

lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego 

kierunku studiów pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy 

może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

 
Test lub rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków 

niepokrewnych: 

– zakres tematyczny znajduje się na stronie wydziału 

www1.up.poznan.pl/animal 

 

 

Limit przyjęć: 

 

AGROTURYSTYKA – 25 osób 

BIOLOGIA – 3O osób 

NEUROBIOLOGIA -  10 osób 

 

Początek zajęć – semestr zimowy 
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  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
 

 KIERUNEK  
ZOOTECHNIKA 

 

 SPECJALNOŚCI: 

EKOLOGICZNY CHÓW ZWIARZĄT 

HODOWLA ZWIERZĄT 

HODOWLA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH 

I AMATORSKICH 
 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z 

kierunkami studiów drugiego stopnia, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub 

rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego 

kierunku studiów pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów 

kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w 

tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% 

zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów 

pierwszego stopnia. 

 

 
Test dla absolwentów kierunków niepokrewnych: 

– zakres tematyczny znajduje się na stronie wydziału 

www1.up.poznan.pl/animal 

 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób 

 

Początek zajęć – semestr zimowy (studia niestacjonarne) 

                                   semestr letni (studia stacjonarne) 

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele 

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł 
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WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA 

              
 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 

 

 
 KIERUNEK  

INŻYNIERIA BIOTWORZYW 
 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci lub finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej, Wiedzy 

Ekologicznej lub Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć na studia – 30 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 
 

  

 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 

zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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 KIERUNEK  
PROJEKTOWANIE MEBLI 

 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Egzamin z rysunku odręcznego potwierdzający predyspozycje graficzne przed postępowaniem kwalifikacyjnym 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci lub finaliści olimpiad: Matematycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć na studia – 40 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 
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  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 

  KIERUNEK  
TECHNOLOGIA DREWNA 

 

SPECJALNOŚCI: 

CHEMICZNA TECHNOLOGIA DREWNA* 

MEBLARSTWO 

MECHANICZNA TECHNOLOGIA DREWNA 

OCHRONA I MODYFIKACJA DREWNA* 
*specjalności realizowane tyko na studiach stacjonarnych 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej,  Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej,  

Wiedzy Technicznej 

laureaci konkursów: „Sprawny w zawodzie” – stolarz i Technik Technologii Drewna, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne (kierunek) – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1650 zł/semestr 
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WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA 

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje ranking  wynikający z podsumowana: 

 średniej z ocen kończących studia pierwszego stopnia, 

 wyniku ukończenia studiów (ocena na dyplomie). 
 

 
 KIERUNEK 

TECHNOLOGIA DREWNA 
 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Technologia 

drewna oraz kierunków inżynierskich: Leśnictwo (z 

wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność chemiczna 

technologia drewna oraz meblarstwo; kierunków chemicznych 

(z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność 

mechaniczna technologia drewna oraz meblarstwo); 

architektury i projektowania wnętrz (przy deklaracji 

studiowania na specjalności meblarstwo); mechanicznych 

wyższych szkół technicznych z wyłączeniem możliwości 

aplikacji na specjalność chemiczna technologia drewna oraz 

ochrona i modyfikacja drewna, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu 

testowego weryfikującego efekty kształcenia określone dla 

danego kierunku studiów pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć 

również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów 

kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

 

Egzamin testowy obejmuje zagadnienia z zakresu: 

 

 nauki o drewnie i jego ochronie, chemii i chemicznej 

technologii drewna, tworzyw drzewnych oraz klejenia 

i uszlachetniania drewna, obrabiarek i urządzeń 

produkcyjnych oraz tartacznictwa;  

 do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci 

z dyplomem inżyniera 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na 

stronie Wydziału wtd.up.poznan.pl 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób 

 

Początek zajęć – semestr letni 

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1850 zł 
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najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 KIERUNKI 
INŻYENIERIA BIOTWORZYW 

PROJEKTOWANIE MEBLI 
 

 

Zasada przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku technologia 

drewna, biotechnologia, technologia chemiczna, chemia, 

ekoenergetyka, agrochemia i materiałoznawstwo lub z bieżnych z 

tymi kierunkami pod względem programowym, posiadający 

dyplom inżyniera; 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu 

testowego weryfikujących efekty kształcenia dla ww. kierunków 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku 

co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego 

kierunku studiów pierwszego stopnia. 

 
 

 

Egzamin testowy obejmuje zagadnienia z zakresu: 

 

INŻYNIERIA BIOTWORZYW - budowy anatomicznej 

i chemicznej roślin, technologii biotworzyw, biomasy i 

odnawialnych źródeł energii; 

PROJEKTOWANIE MEBLI - pracownia mebla 

skrzyniowego, pracownia mebla szkieletowego, nauka o 

drewnie, tworzywa drzewne, klejenie i uszlachetnianie 

drewna oraz narzędzia i obrabiarki 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie 

wydziału wtd.up.poznan.pl 

 

Limit przyjęć na studia – 30 osób 

 

Początek zajęć – semestr letni 
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WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

              
 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 

 

 
  KIERUNEK  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie 

„architektura krajobrazu” 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr 

 
 

 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 

zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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  KIERUNEK  
MEDYCYNA ROŚLIN 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 

 

 
  KIERUNEK  

OGRODNICTWO 
 

 

 

SPECJALNOŚCI: 

HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO* 

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI 

OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH* 

OGRODNICTWO OGÓLNE 
*specjalności realizowane tylko na studiach stacjonarnych 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ogrodnictwa” 

laureaci konkursu: Zielone Dyplomy w specjalności „ogrodnictwo” 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 
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  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 
 

 KIERUNEK 
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

 

SPECJALIZACJE: 

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU 

SZTUKA KSZTAŁTOWANIA OGRODÓW 
ZARZĄDZANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU 

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU 
 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego 
z kierunkiem studiów drugiego stopnia.  

 Uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę 

Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci 

kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub 

innego. 

 Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia. 

 Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci 

wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier 

architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.  

  Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

Egzamin/test kwalifikacyjny obejmuje następujące przedmioty: 

1. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane 

2. Dendrologia 

3. Fizjografia 

4. Historia sztuki i architektury 

5. Zasady projektowania krajobrazu 
 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy 

(niestacjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł. 
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 KIERUNEK 
MEDYCYNA ROŚLIN 

 

SPECJALIZACJE: 

OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH 

OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH 

OCHRONA LASU 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura 

krajobrazu, 

 Uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę 

Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci 

kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub 

innego. 

 Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia. 

  Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego 

kierunku studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku: 

a) OGRODNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie 

na specjalizację magisterską - ochrona roślin 

ogrodniczych, 

b) ROLNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie 

na specjalizację magisterską - ochrona roślin rolniczych, 

c) LEŚNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie na 

specjalizację magisterską - ochrona lasu. 

Absolwenci innych kierunków studiów muszą przystąpić do 

egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu podstawowej wiedzy 

dotyczącej chorób i szkodników roślin oraz chwastów.  

 

Warunkiem uruchomienie specjalizacji magisterskiej jest przyjęcie 

kandydatów w liczbie nie mniej niż 15 osób.  

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy 

(niestacjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł. 
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  KIERUNEK 
OGRODNICTWO 

 

 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura 

krajobrazu, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę 

Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci 

kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub 

innego. 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia. 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

Egzamin/test kwalifikacyjny obejmuje następujące przedmioty: 

1. Dendrologia 

2. Nasiennictwo ogrodnicze 

3. Rośliny ozdobne 

4. Sadownictwo 

5. Warzywnictwo 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy 

(niestacjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł. 
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WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI ŻYWIENIU 

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 

 

 
 KIERUNEK  

DIETETYKA 
 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności  

laureaci olimpiady: Wiedzy o Żywności 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 90 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - piątki, soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr 
 

 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 

zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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 KIERUNEK  
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI  

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

laureaci olimpiad : Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Mleku i 

Mleczarstwie 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 150 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach stacjonarnych - piątki, soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr 
 

 

 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 KIERUNEK  
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

ŻYWNOŚCI 
 

 
 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności  

 laureaci olimpiad : Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Mleku i 

Mleczarstwie 

         laureaci konkursów: Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 

 Limit przyjęć na studia – 45 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 
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  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 KIERUNEK 
ANALITYKA ŻYWNOŚCI 

 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 

 rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na 

kierunek Analityka żywności, prowadzony na Wydziale Nauk o 

Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, składa się z postępowania 

kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia, 

 wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, 

 studia na kierunku Analityka żywności mogą podjąć absolwenci 

studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci 

studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich, 

 przyjęcie kandydatów odbędzie się na podstawie wyników 

rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją złożoną z przedstawicieli 

wydziałów prowadzących kierunek, weryfikującej efekty 

kształcenia określone przez Radę Wydziału, 

 na podstawie wyniku rozmowy sporządzony zostanie ranking 

kandydatów, 

 przyjęcie kandydatów nastąpi w ramach limitu miejsc, zgodnie 

z rankingiem. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia 

wynosi 25. 

 

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny: 

 

1. Wiązania chemiczne i ich wpływ na kształt cząsteczek. 

2. Oddziaływania międzycząsteczkowe. 

3. Izomeria cząsteczek organicznych. 

4. Woda, jako uniwersalny rozpuszczalnik biologiczny. 

5. Aktywność wody, a trwałość żywności. 

6. Roztwory wodne. 

7. Podział, budowa, występowanie i właściwości sacharydów. 

8. Budowa, występowanie, właściwości lipidów i ich 

pochodnych.  

9. Aminokwasy, peptydy, białka – budowa, właściwości  

i występowanie. 

10. Białka aktywne biologicznie, ich właściwości i znaczenie. 

11. Podział, występowanie i rola witamin. 

 

Limit przyjęć – 10 osób 

Suma punktów – 0-50 punktów 

Początek zajęć – semestr letni 
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  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 KIERUNEK 
DIETETYKA 

 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 

 rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na 

kierunek Analityka żywności, prowadzony na Wydziale Nauk o 

Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, składa się z postępowania 

kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia, 

 wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, 

 studia na kierunku Analityka żywności mogą podjąć absolwenci 

studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci 

studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich, 

 przyjęcie kandydatów odbędzie się na podstawie wyników 

rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją złożoną z przedstawicieli 

wydziałów prowadzących kierunek, weryfikującej efekty 

kształcenia określone przez Radę Wydziału, 

 na podstawie wyniku rozmowy sporządzony zostanie ranking 

kandydatów, 

 przyjęcie kandydatów nastąpi w ramach limitu miejsc, zgodnie 

z rankingiem. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia 

wynosi 25. 

 

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny: 

1. Charakterystyka żywieniowa makroskładników, witamin 

i składników mineralnych (budowa, rola w organizmie, 

zapotrzebowanie, źródła w żywności).  

2. Charakterystyka metabolizmu białek, tłuszczów  

i węglowodanów. 

3. Metabolizm energii w ustroju wraz z podstawowymi 

zagadnieniami dotyczącymi przemiany materii i energii 

w organizmie. 

4. Charakterystyka towaroznawcza tłuszczów, białek  

i węglowodanów.  

5. Kryteria i założenia norm żywienia. 

6. Żywność funkcjonalna i jej wykorzystanie w żywieniu.  

7. Zagadnienie fortyfikacji i wzbogacania żywności.  

8. Zasady znakowania żywności. 

9. Charakterystyka i założenia podstawowych diet 

stosowanych w redukcji masy ciała. 

10. Zespół metaboliczny, jego diagnostyka i terapia.  

11. Dietoterapia wybranych jednostek chorobowych 

(cukrzyca, kamica nerkowa, kamica żółciowa). 

12. Przykłady i charakterystyka kuchni regionalnych. 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób 

 

Początek zajęć – semestr zimowy 

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 2000 zł. 
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  KIERUNEK 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI  

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 
 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka, 

 uzupełnienie limitu następuje poprzez kierunki pokrewne, w roku 

akademickim 2017/2018 uznaje się następujące kierunki studiów: 

Biotechnologia (kierunki inżynierskie); Technologia chemiczna; 

Towaroznawstwo oraz inne kierunki inżynierskie związane z 

przetwórstwem żywności, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu 

testowego weryfikującego efekty kształcenia określone dla 

kierunku studiów pierwszego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia, 

 kandydatom kończącym kierunek pokrewny lub inny mogą być 

wyznaczone moduły/przedmioty do zaliczenia zapewniające 

uzyskanie efektów kształcenia określonych dla danego 

studiowanego kierunku, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 

70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów 

pierwszego stopnia. 

 

 

 

Efekty kształcenia sprawdzane przy przyjmowaniu kandydatów 

na studia drugiego stopnia na kierunku Technologia Żywności i 

Żywienie Człowieka WNoŻiŻ UPP znajdują się na stronie 

Wydziału: 

www.foodsciences.edu.pl/rekrutacja.html 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 75 osób 

Początek zajęć – semestr letni 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 2000 zł. 
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 

 

 
 KIERUNEK  

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy 

Ekonomicznej, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej lub Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 
 

 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 

zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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 KIERUNEK  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „melioracji i inżynierii środowiska lub Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr 
 

  

 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 KIERUNEK  
INŻYNIERIA I GOSPODARKA  

WODNA 
 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

 laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i 

Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „melioracji i inżynierii środowiska lub Wiedzy Technicznej 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semest 
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  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 KIERUNEK 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 

 wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: 

Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona 

środowiska lub pokrewne, 

 osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – 

obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność 

efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia. 

 

 

 

 

 

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw pytań z podanych 

zagadnień. 

 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska  

i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.  

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji 

w roku akademickim 2016/17 znajdują się na stronie Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. 

www1.up.poznan.pl/wisgp/ 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy 

(niestacjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1750 zł/semestr 

 

 

 

 

 

 

http://www1.up.poznan.pl/wisgp/
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KIERUNEK 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

 

 

 

 
Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Inżynieria 

środowiska oraz Budownictwo, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników 

egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę 

Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci 

kierunku niezgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia, 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

 

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw 3 pytań z 

podanych zagadnień. 

 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i 

Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.  

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji 

w roku akademickim 2016/17 znajdują się na stronie Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. 

www1.up.poznan.pl/wisgp 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy 

(niestacjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1850 zł/semestr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86  

 

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

  

 KIERUNEK 
INŻYNIERIA I GOSPODARKA  

WODNA 
 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria i 

gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Budownictwo, 

Melioracje wodne i Ochrona środowiska, 

 

 osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – 

obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność 

efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%.  

 

 

 

 

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw 3 pytań z 

podanych zagadnień. 

 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska 

i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.  

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji 

w roku akademickim 2016/17 znajdują się na stronie Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. 

www1.up.poznan.pl/wisgp 

Limit przyjęć – 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni 
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WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 

              
 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 

 

 
 KIERUNEK  

EKONOMIA 
 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów 

 Maksymalną liczbę punktów otrzymują: 
laureaci i finaliści olimpiad:, Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, 
Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, 
Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy 

o Unii Europejskiej 
laureaci olimpiad: Biologicznej Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności  

laureaci konkursu:  „Zostań Ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 

 Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 150 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr 
 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów. Szczegółowe 

zasady przeliczania wyników matury 

zdawanej w latach 2002-2007 i matury 

międzynarodowej znajdują się w części 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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 KIERUNEK  
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 

 
 
 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów 

 Maksymalną liczbę punktów otrzymują: 

laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i 

Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o 

Bankach, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej 

laureaci olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Państwie i Prawie, 

          laureaci konkursu: „Zostań Ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 

 Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 90 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr 
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  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

  

 KIERUNEK 
EKONOMIA 

 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z 

kierunkiem studiów drugiego stopnia: Ekonomia,  

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników rozmowy 

kwalifikacyjnej weryfikującej efekty kształcenia dla kierunku 

studiów Ekonomia I stopnia w przypadku następujących kierunków 

pokrewnych: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Polityka 

Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, 

Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki 

Międzynarodowe, Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji oraz innych kierunków z warunkiem co 

najmniej 70% zgodności efektów kształcenia określonych dla 

kierunki Ekonomia (I stopień). 

 kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia – Ekonomia; 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne jakie nabywa absolwent studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, który ukończył 

edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na 

stronie wydziału www.wes.up.poznan.pl w zakładce „Pytania 

na egzamin licencjacki” kierunek Ekonomia.  

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 120 osób 

 

Początek zajęć – semestr zimowy 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 

 
  

http://www.up.poznan.pl/wes
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 KIERUNEK 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z 

kierunkiem studiów drugiego stopnia: Ekonomia,  

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników rozmowy 

kwalifikacyjnej weryfikującej efekty kształcenia dla kierunku 

studiów Ekonomia I stopnia w przypadku następujących kierunków 

pokrewnych: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Polityka 

Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, 

Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki 

Międzynarodowe, Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji oraz innych kierunków z warunkiem co 

najmniej 70% zgodności efektów kształcenia określonych dla 

kierunki Ekonomia (I stopień). 

 kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest 

absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia – Ekonomia; 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne jakie nabywa absolwent studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość , który 

ukończył edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w 

Poznaniu.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na 

stronie wydziału www.wes.up.poznan.pl w zakładce „Pytania 

na egzamin licencjacki” kierunek Finanse i rachunkowość 
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