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WYDZIAŁ
EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

To nowoczesna, perspektywiczna i dynamiczna 
jednostka, która poprzez działalność dydaktyczną
i naukową wnosi znaczny dorobek w rozwój obszaru 
nauk społecznych. Przekazywana wiedza z zakresu 
ekonomii, finansów i rachunkowości czy polityki 
społecznej jest sprofilowana na sektor rolno-żywno-
ściowy oraz obszary wiejskie. 
Jest jednostką prowadzącą unikatowe badania i kierunki 
studiów, posiadające walory niszowości i elitarności. 
Wydział kształci na trzech kierunkach, na których 
studiuje około 1500 studentów, prowadzi studia
podyplomowe oraz nadaje stopień doktora i doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia.
Dla studentów wydziału przygotowana jest szeroka 
oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych
oraz szkoleń. Absolwenci wydziału są poszukiwani
i doceniani na rynku pracy.

Kształcimy absolwentów
dobrze przygotowanych

do pracy w różnorodnych 
przedsiębiorstwach i instytucjach 

gospodarki narodowej,
których wyposażamy

w specjalistyczną wiedzę
ekonomiczno-społeczną związaną 

z profilem Uniwersytetu
Przyrodniczego

-



EKONOMIA*

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ*

POLITYKA SPOŁECZNA*

- 6 semestrów
- Tytuł zawodowy licencjata
- Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne
- Studia niestacjonarne płatne

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej *studia realizowane także w formie niestacjonarnej

EKONOMIA* o specjalnościach:
     - ekonomika gospodarki żywnościowej
     - finanse w gospodarce żywnościowej
     - ekonomika turystyki przyrodniczej
     - ekonomia regionalna i integracja europejska

- 4 semestry
- Tytuł magistra
- Przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu ekonomii, finansów,     
  polityki gospodarczej i społecznej
- Możliwość realizowania części przedmiotów w języku
  angielskim, niemieckim i rosyjskim
- Studia niestacjonarne płatne

AGRIBUSINESS
4 semestry
Tytuł MSc in Economics
Studia płatne
Tylko w formie stacjonarnej



Uczelnia łącząca tradycję z nowoczesnością

Możliwość studiowania na innych uczelniach
w kraju i za granicą

Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów
i pracodawców

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców
oraz praktyków z biznesu

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywnymi
ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szeroka oferta praktyk i staży (w tym płatnych)

Prężnie działające koła naukowe

Nowoczesna baza sportowa, miejsce rozwoju 
pasji, spędzania czasu wolnego i integracji
młodzieży studenckiej

DLACZEGO MY?



CIEKAWE I PRZYSZŁOŚCIOWE
STUDIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA
NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

I KOMPETENCJI

WYJAZDY STUDYJNE
DO CZOŁOWYCH FIRM Z SEKTORA 

ŻYWNOŚCIOWEGO

POZNANIE INTERESUJĄCYCH LUDZI

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI
SWOICH POMYSŁÓW W KOŁACH 

NAUKOWYCH
I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWY
OFEROWANY PRZEZ

BIURO KARIER

Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu 
ekonomiczno-społecznym?

Chcesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję 
i uznanie na rynku pracy?

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia 
poprzez szkolenia, warsztaty, kursy?

Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?

Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?

DLACZEGO TY?

W
YBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA



EKONOMIA,
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
(zwłaszcza związane z agrobiznesem)
Instytucje administracji publicznej różnych szczebli
Jednostki doradcze i konsul�ngowe
Banki i instytucje finansowe
Własna firma

Instytucje publiczne ukierunkowane na planowanie
oraz stosowanie polityki społecznej w różnych obszarach 
życia społeczno-gospodarczego
Organizacje pozarządowe
Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy społeczne

POLITYKA SPOŁECZNA



Około 70% absolwentów
zaraz po studiach zdobywa

atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę

 
Około 15% absolwentów prowadzi

 własną działalność

Około 90% absolwentów wysoko ocenia studia 
na wydziale, które dobrze

 przygotowują ich do przyszłej pracy zawodowej
(źródło: Biuro Karier UPP)

Poprzez dobry kontakt z wykładowcami z naszego wydziału, 
studia nabierają innego wymiaru. To nie tylko nauka,
ale również możliwość swobodnej rozmowy i zagłębianie się
w tematy, które wspólnie nas interesują. Aktualnie uczestniczę 
w programie ERASMUS+ studiując w Lizbonie. Będąc tak daleko 
mam pewność, że w każdym momencie mogę liczyć na ich 
wsparcie. Studia na WES otwierają szerokie horyzonty pod 
względem naukowym, jak i również pozwalają być sobą, i dążyć 
do swoich celów.

WES posiada bogatą ofertę dydaktyczną. Wykształcenie 
uzyskane na UPP to nie tylko wiedza o finansach i ekonomii,
ale także szeroka wiedza na temat rolnictwa. Ogromnym 
atutem Naszego wydziału jest szeroka oferta płatnych staży
na terenie całego kraju i za granicą. Prężnie działający samorząd 
studencki poprzez organizowane wydarzenie integruje władze, 
wykładowców ze studentami. Decyzja o studiach na UPP była 
jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Atmosfery
i wspaniałych ludzi, otwartych, życzliwych nie zamieniłabym
na nic innego.

Krys�an Bensch, student II roku studiów magisterskich, 
kierunek Ekonomia

Weronika Grochowska, studentka III roku studiów licencjackich, 
kierunek Finanse i Rachunkowość



DZIAŁ STUDIÓW
I SPRAW STUDENCKICH
tel. 61 848 7009, 61 848 7011
e-mail: dsiss@up.poznan.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 926 248
e-mail: rekwes@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
tel. 61 846 6740 - 43
e-mail: dziekanatwes@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/wes
      wespoznan

WIĘCEJ O STUDIACH
I REKRUTACJI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
www.up.poznan.pl         Polub nas na:       uppoznanofficial

Uznanie
Prestiż

Przyszłość 


