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To jednostka spajająca tradycję i nowoczesność, teorię i praktykę. Wydział 
kształci na trzech kierunkach studiów w systemie stacjonarnym 
i niestacjonarnym, prowadzi studia doktoranckie, podyplomowe oraz nadaje 
stopień doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie 
ogrodnictwo. Z oferty edukacyjnej korzysta blisko 600 studentów. Pracownicy 
wydziału prowadzą unikatowe badania i od lat aktywną współpracę 
z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz partnerami zagranicznymi. 
Absolwenci wydziału nagradzani są w licznych konkursach branżowych. Dla 
studentów przygotowana jest szeroka oferta praktyk zawodowych, a także 
organizowane są wyjazdy studialne, w tym plenery malarskie oraz szkolenia. 

ROŚNIE TU WIEDZA, 
DOJRZEWAJĄ ŚMIAŁE PLANY 

I KWITNIE KARIERA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA 
I ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 



ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU *

MEDYCYNA ROŚLIN *

OGRODNICTWO *o specjalnościach:
  - hodowla roślin i nasiennictwo
  - kształtowanie terenów zieleni *
  - ochrona roślin (stacjonarne)
  - ogrodnictwo ogólne *

7 semestrów (studia stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)
Tytuł zawodowy inżyniera lub inżyniera architekta krajobrazu 
(kierunek Architektura krajobrazu)
Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne
Unikatowy i przyszłościowy kierunek – Medycyna roślin
Studia niestacjonarne płatne

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

PLANT BREEDING, SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
3 semestry
Tytuł MSc in Hor�culture
Studia płatne
Tylko w formie stacjonarnej

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

3 semestry (stacjonarne), 4 semestry (niestacjonarne)
Tytuł magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta krajobrazu 
(kierunek Architektura Krajobrazu)
Przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu zagospodarowania obiektów 
architektury krajobrazu, problematyki fitosanitarnej oraz produkcji 
ogrodniczej i zagospodarowania terenów zieleni zgodnie z najnowszymi 
rozwiązaniami proekologicznymi
Studia niestacjonarne płatne

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU *o specjalizacjach:
- planowanie i projektowanie krajobrazu
- sztuka kształtowana ogrodów
- zarządzanie i ochrona krajobrazu
- inżynieria kształtowania krajobrazu

MEDYCYNA ROŚLIN  *o specjalizacjach:
- ochrona roślin ogrodniczych
- ochrona roślin rolniczych
- ochrona lasu

OGRODNICTWO *o specjalizacjach:
- studia stacjonarne
- rośliny ozdobne i dendrologia
- sadownictwo i szkółkarstwo
- warzywnictwo i nasiennictwo
- ogrodnictwo ozdobne *
- produkcja owoców i warzyw *



Uczelnia łącząca tradycję z nowoczesnością

Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą

Kierunki studiów wszechstronnie rozwijające, stwarzające nowe możliwości,  
co jest doceniane przez pracodawców

Wysokie standardy kształcenia

Zajęcia prowadzone przez grono wykwalifikowanych wykładowców i pasjonatów

DLACZEGO MY?

Praktyki zawodowe, staże (w tym płatne)

Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach kół naukowych

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



REALIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH 
W STACJACH DOŚWIADCZALNYCH 

WYDZIAŁU ORAZ W 
SPECJALISTYCZNYCH INSTYTUCJACH 
I PRZEDSIĘBIORSTWACH W KRAJU

UDZIAŁ W PROJEKTACH 
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA  SWOICH 
ZAINTERESOWAŃ W KOŁACH 

NAUKOWYCH I ORGANIZACJACH 
STUDENCKICH

POZNANIE INTERESUJĄCYCH LUDZI

COACHING ZAWODOWY OFEROWANY 
PRZEZ BIURO KARIER

DOBRY CZAS, W DOBRYM MIEJSCU, 
Z DOBRYMI LUDZMI!!!

Chcesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję i uznanie
na rynku pracy?

Jesteś zainteresowany kierunkami studiów
o profilu przyrodniczym?

Masz zmysł artystyczny i lubisz kreować swoją przestrzeń?

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, 
warsztaty, kursy?

Chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą owoców, warzyw, kwiatów? 
– Ogrodnictwo właściwe dla Ciebie

Chcesz zgłębić przyczyny chorób i tajniki leczenia roślin? 
– Wybierz Medycynę roślin

DLACZEGO TY?

WYBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA

Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

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 zawodowej w zakresie projektowania, 
budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich 
otoczeniemOGRODNICTWO

Szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych
Firmy związane z produkcja i dystrybucją nasion
Giełdy i centra ogrodnicze
Stacje doświadczalne i hodowlane
Marke�ng ogrodniczy i doradztwo
Jednostki administracji rządowej i samorządowej
Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa

MEDYCYNA ROŚLIN
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



Około 70% absolwentów wykonuje pracę zgodną 
z ukończonym kierunkiem

Ponad  60% absolwentów zdobywa ważne umiejętności
 zawodowe na praktykach programowych

Około 70% absolwentów znalazło pracę maksymalnie
 do roku od zakończenia studiów

(źródło: Biuro Karier UPP)

Teczka z projektami, ogrodniczki a może fartuch laboratoryjny? 
Wybierz jedno z interesujących Ciebie rzeczy i przyjdź do nas na studia 
na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Znajdziesz tu interesujące zajęcia oraz możliwość uczestniczenia w 
różnego rodzaju kołach lub konferencjach naukowych oczywiście w 
doborowym towarzystwie. Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia. 

Wybrałem ogrodnictwo, ponieważ jest to ciekawy kierunek, 
pozwalający rozwinąć zainteresowania. Nie zawsze jest lekko, 
ponieważ egzaminy bywają trudne, a ogrom informacji niemożliwy 
do opanowania. Dużym plusem jednak są zajęcia praktyczne, 
ułatwiające studentom start zawodowy.

Sylwia Kubiak, studentka II roku studiów inżynierskich,
kierunek Architektura krajobrazu 

Jan Borczyk, student III roku studiów inżynierskich, 
kierunek Ogrodnictwo

70%



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

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 927 258
e-mail: rekwoak@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
tel. 61 848 7105 (studia stacjonarne), 
tel. 61 848 7051 (studia niestacjonarne), 
 
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl

www.woak.up.poznan.pl
      � woak.poznan

INFORMACJE O STUDIACH
I REKRUTACJI

Uznanie
Prestiż

Przyszłość 

      61 848 7525

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


