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Łączy długoletnią tradycję studiów leśnych, których 
początki sięgają 1919 roku z nowoczesnym zapleczem 
dydaktycznym i badawczym. Zajęcia są prowadzone
w pracowniach o charakterze laboratoryjnym, projek-
towym i w postaci praktyk w lasach. Zaplecze dydak-
tyczne znakomicie uzupełnia Ogród Dendrologiczny, 
którego kolekcja liczy około 900 taksonów roślin 
drzewiastych.
O wysokiej jakości kształcenia i znaczeniu Wydziału 
Leśnego dla leśnictwa świadczy wyróżniająca (najwyższa) 
ocena dla kierunku leśnictwo przyznana przez Polską 
Komisję Akredytacyjną oraz nadanie przez redakcję 
Przeglądu Leśniczego tytułu „Instytucji Szczególnie 
Zasłużonej dla Leśnictwa” .
Wydział kształci na dwóch kierunkach, na których 
studiuje około 1500 studentów, posiada bogatą ofertę 
studiów podyplomowych oraz nadaje stopień doktora
i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych. 
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
z zamiłowaniem
przyrodniczym, 
wszechstronnie 

przygotowanych do pracy
w gospodarce leśnej



LEŚNICTWO*

7 semestrów (stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)
Tytuł zawodowy inżyniera
Liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce 
wcześniej zdobytą wiedzę, ale także integrują studentów
Ciekawe przedmioty kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne 
związane głównie z hodowlą i ochroną lasu, użytkowaniem 
zasobów leśnych oraz urządzaniem i organizacją leśnictwa
Studia niestacjonarnej płatne

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

LEŚNICTWO* o specjalnościach:
     - gospodarka leśna
     - gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
     - gospodarka leśna z łowiectwem

OCHRONA PRZYRODY*

4 semestry 
Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom 
studiów I stopnia kierunków leśnictwo, biologia, ochrona 
środowiska
Tytuł magistra
Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne pogłębiające wiedzę
o leśnictwie, różnorodności biologicznej i sposobach jej
ochrony
Studia niestacjonarne płatne

FORESTRY
3 semestry
Tytuł MSc in Forestry
Studia płatne
Tylko w formie stacjonarnej



Uczelnia łącząca tradycję  z nowoczesnością

Kierunek Leśnictwo posiada najwyższą ocenę 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów
i pracodawców

Praktyki i staże (w tym płatne)

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych 
wykładowców oraz praktyków i specjalistów 
branży leśnej

Najwyższe standardy kształcenia

Wymarzony zawód dający gwarancję 
satysfakcjonującej pracy

Prężnie działające koła naukowe

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

DLACZEGO MY?



INTERESUJĄCE STUDIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA CZĘŚCI 
STUDIÓW W INNYCH UCZELNIACH 

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

MOŻLIWOŚCI  ROZWIJANIA 
WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ 

W DZIESIĘCIU SEKCJACH
TEMATYCZNYCH KOŁA LEŚNIKÓW, 

ORAZ WŁASNYCH
ZAINTERESOWAŃ W RAMACH:

KÓŁ NAUKOWYCH, SAMORZĄDÓW, 
STOWARZYSZEŃ I AKADEMICKICH

SEKCJI SPORTOWYCH
CZY MUZYCZNYCH

PRZYGODY ŻYCIA – MOŻLIWOŚĆ 
PODRÓŻY PRZYRODNICZYCH
NP. W SYBERYJSKĄ TAJGĘ CZY

TROPIKALNĄ DŻUNGLĘ

COACHING ZAWODOWY
OFEROWANY PRZEZ BIURO KARIER

Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu przyrodniczym?

Jesteś osobą ambitną i pełną pasji, otwartą, podejmującą 
wyzwania?

Kochasz las, przyrodę, środowisko?

Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia,
warsztaty, kursy?

Chcesz uzyskać wykształcenie unikatowe, dające satysfakcję
i uznanie na rynku pracy?

DLACZEGO TY?

WYBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA



LEŚNICTWO
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

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
Jednostki administracji Lasów Państwowych
Parki narodowe, zarządy i  zespoły parków krajobrazowych
Biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych
Jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały 
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), urzędy miejskie 
(wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty 
ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska

OCHRONA PRZYRODY



Dla 90% absolwentów zdobyta wiedza
jest użyteczna w obecnej pracy

 
Około 70% absolwentów zdobywa

atrakcyjną i satysfakcjonująca pracę
do roku od zakończenia studiów

Ponad 80% absolwentów wysoko ocenia studia 
na wydziale, które dobrze

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

Na Wydziale Leśnym zawsze coś się dzieje, nie ma czasu na obijanie się. 
Oprócz nauki, jest też dużo zabawy. W Samorządzie organizujemy 
najróżniejsze imprezy wydziałowe jak Bal Leśnika i Piknik Leśnika, 
jesteśmy uczestnikami i organizatorami konferencji studenckich, 
które integrują studentów leśnictwa z Poznania, Krakowa
i Warszawy. Uroku całemu studiowaniu dodają imprezy studenc-
kie w akademiku Przylesie, np. Noc Kupały organizowana przez 
Koło Leśników. Bardzo się cieszę, że wybrałam studia na Wydziale 
Leśnym. W tym momencie nie zamieniłabym tych studiów
na żadne inne.

Na naszym wydziale powstają badania pozwalające lepiej 
poznać otaczający nas  świat przyrody. Wiedza przekazywana 
nam na zajęciach jest obszerna, a zarazem praktyczna, dzięki 
czemu już jako absolwenci jesteśmy dobrze przygotowani
do pracy w lesie i nie tylko. Duże zróżnicowanie sekcji w Kole 
Leśników pozwala studentom rozwijać swoje zainteresowania, 
a będąc aktywnym członkiem Samorządu Studenckiego mogą 
poszerzać swoje kompetencje oraz działać społecznie. Wydział 
Leśny w Poznaniu jest najlepszym wydziałem przyrodniczym
w Polsce i zdecydowanie najciekawszym.

Urszula Strugarek, studentka III roku studiów inżynierskich, 
kierunek Leśnictwo

Wojciech Czuper, student I roku studiów magisterskich,
kierunek Leśnictwo



DZIAŁ STUDIÓW
I SPRAW STUDENCKICH
tel. 61 848 7909, 61 848 7011
e-mail: dzstud@up.poznan.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 927 286
e-mail: rekwl@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO
tel./fax  848-7098 – studia stacjonarne
tel./fax  848-7099 – studia niestacjonarne
e-mail: dziekles@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl/wl
      wydziallesny

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 


