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Został powołany w 1919 r. Kształci około 1 700  studentów na sześciu 
kierunkach studiów. Prowadzi trzystopniowy system kształcenia. Posiada  
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie: 
agronomii, biotechnologii, inżynierii rolniczej, ochrony i kształtowania 
środowiska  i  doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie: agronomii 
i inżynierii rolniczej.
Najważniejsza  działalność wydziału to: kształcenie wysoko wykwalifikowanych 
kadr dla gospodarki, upowszechnianie wiedzy, postępu biologicznego 
i technologicznego; prowadzenie badań naukowych w obszarze agronomii, 
biotechnologii, inżynierii rolniczej oraz ochrony środowiska. Wydział posiada 
bogatą ofertę dydaktyczną dostosowaną do zainteresowań studentów oraz 
zapotrzebowania rynku pracy, bardzo dobre warunki studiowania, wysokie 
standardy kształcenia i wsparcie doświadczonej kadry akademickiej. Ponadto 
oferuje praktyki i staże w nowoczesnych i pres�żowych firmach, programy 
międzynarodowej i krajowej wymiany studenckiej.

Kształcimy wysoko 
wykwalifikowane  kadry dla 

gospodarki promujące 
innowacyjne technologie, 

zrównoważony rozwój, ochronę 
środowiska ….

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
I BIOINŻYNIERII



BIOTECHNOLOGIA 
EKOENERGETYKA *
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA 
INŻYNIERIA ROLNICZA *
OCHRONA ŚRODOWISKA 
ROLNICTWO *o specjalnościach:

- agronomia *
- hodowla roślin i nasiennictwo 
- ochrona roślin *

7 semestrów (stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)
Tytuł zawodowy inżyniera
Przedmioty podstawowe i  kierunkowe a także poszerzające 
wiedzę humanistyczną i ogólną, naukę języka obcego, technologie 
informacyjne
Studia niestacjonarne płatne

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej
**specjalizacje tylko na studiach w formie stacjonarnej

AGRONOMY
3 semestry
Tytuł MSc in Agronomy
Studia płatne
Tylko w formie stacjonarnej

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

3 semestry
Przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu biotechnologii, ekoenergetyki, 
informatyki i agroinżynierii, inżynierii rolniczej, ochrony środowiska czy rolnictwa
Tytuł magistra inżyniera
Studia niestacjonarne płatne

BIOTECHNOLOGIA (stacjonarne), o specjalizacjach:
biotechnologia w produkcji roślinnej
biotechnologia w produkcji zwierzęcej
biotechnologia przemysłowa
diagnostyka genetyczna

EKOENERGETYKA *
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
INŻYNIERIA ROLNICZA*
OCHRONA ŚRODOWISKA *o specjalizacjach:

ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami
ochrona zasobów glebowych i geochemia środowiska
monitoring i oceny środowiskowe
ochrona przyrody i zasobów glebowych (niestacjonarne)

ROLNICTWO *o specjalizacjach**:
agronomia
chemia rolna
łąkarstwo

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na każdym kierunku WYDZIAŁU ROLNICTWA 
I BIOINŻYNIERII jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe niezbędne 
do prowadzenia działalności rolniczej

genetyka i hodowla roślin
mikrobiologia
gleboznawstwo



Uczelnia łącząca tradycję  z  nowoczesnością, posiada dobrze przygotowaną
infrastrukturę dydaktyczną z wysokiej klasy aparaturą badawczą

Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą

Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów i pracodawców

Wysoka jakość kształcenia

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz
praktyków i  specjalistów

DLACZEGO MY?

Praktyki zawodowe i staże we wzorcowych gospodarstwach rolnych 
czy przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego (w tym płatne)

Prężnie działające koła naukowe

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



ATRAKCYJNE STUDIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH 
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA NOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

WYJAZDY STUDYJNE DO CZOŁOWYCH 
FIRM Z SEKTORA 

ROLNO-SPOŻYWCZEGO

SZANSĘ WŁĄCZENIA SIĘ W AKTUALNY  
NURT NAUKOWY POPRZEZ 

UCZESTNICTWO  W PROJEKTACH 
BADAWCZYCH

POZNANIE INTERESUJĄCYCH 
I ZAANGAŻOWANYCH LUDZI

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SWOICH 
POMYSŁÓW W KOŁACH NAUKOWYCH 

I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWY OFEROWANY 
PRZEZ BIURO KARIER

Chcesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję
i uznanie na rynku pracy?

Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu
przyrodniczym,  informatycznym , ochrony środowiska, rolniczym?

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, 
warsztaty, kursy?

Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?

Chcesz nabyć umiejętności praktyczne dzięki zajęciom
projektowym, terenowym i eksperymentalnym?

DLACZEGO TY?

WYBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA

Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
BIOTECHNOLOGIA

Przemysł farmaceutyczny
Przemysł rolno- spożywczy
Diagnostyka medyczna
Ochrona środowiska
Hodowla oraz produkcja roślinna i zwierzęca
Produkcja materiałów nowej generacji

EKOENERGETYKA
Projektowanie instalacji OZE
Zarządzanie instalacjami wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii
Doradztwo ekoenergetyczne
Uprawa roślin energetycznych
Produkcja paliw z biomasy
Własna działalność gospodarcza związana z usługami,
handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE
Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska)

ROLNICTWO
Prowadzenie gospodarstwa rolnego
Zarządzanie przedsiębiorstwami związanymi z obsługą 
rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej
Administracja rolna
Doradztwo rolnicze
Stacje hodowli roślin i oceny odmian roślin uprawnych
Instytucje naukowo-badawcze
Szkolnictwo

INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
Administracja sieci komputerowych
Architektura i administracja baz danych
Programowanie i projektowanie witryn internetowych
Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania 
maszyn i urządzeń

INŻYNIERIA ROLNICZA
Doradztwo w zakresie  sprzedaży ciągników, maszyn 
rolniczych i części zamiennych
Serwis techniczny
Zarządzanie pionem technicznym w wielkoobszarowych 
gospodarstwach rolnych
Administracja państwowa i samorządowa

OCHRONA ŚRODOWISKA
Administracja państwowa i samorządowa
Zakłady gospodarki komunalnej
Doradztwo środowiskowe
Inspekcja Ochrony Środowiska
Jednostki naukowo-badawcze
Działy ds. ochrony środowiska przedsiębiorstw produkcyjnych



Około 70% absolwentów kierunku Rolnictwo pracuje zgodnie 
z ukończonym profilem studiów

 
Prawie 80% absolwentów ocenia swoje przygotowanie 

zawodowe jako dobre

Ponad 70% absolwentów kierunku Biotechnologia znajduje pracę 
maksymalnie do roku od ukończenia studiów 
(głównie w przedsiębiorstwach prywatnych)

Ponad 90% absolwentów kierunku Informatyka i agroinżynieria ocenia, 
że zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży jest duże

(źródło: Biuro Karier UPP)

Jeśli interesuje Cię otaczający nas świat i "jego problemy" to kierunek 
Ochrona Środowiska jest właściwym wyborem. Studia te są odpowied-
nie dla osób, które chcą zdobywać wiedzę, również poza murami 
uczelni. Liczne wyjazdy terenowe organizowane są przez cały okres 
studiów. To z pewnością kierunek związany z przyszłością.

Studia na naszym wydziale stwarzają przyszłym absolwentom 
szerokie możliwości wyboru ścieżki kariery. Nie trzeba być bezpo-
średnio związanym z rolnictwem by osiągnąć w tej branży znaczące 
sukcesy. To co nas wyróżnia to przede wszystkim liczne zajęcia w 
terenie i wyspecjalizowana kadra akademicka, która zawsze służy 
pomocą i dobrą radą. Specyfika kierunku, spotkania z praktykami, 
wyjazdy i wycieczki - to wszystko sprawia, że studia mają swój 
wyjątkowy i niepowtarzalny klimat.

 Patrycja Perczyńska, studentka II roku studiów magisterskich,
kierunek ochrona Środowiska 

Bernade�a Ryńska, studentka pierwszego roku studiów magisterskich,
kierunek Rolnictwo

70%



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

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 927 291- kierunki: Biotechnologia, 
Ochrona środowiska, Rolnictwo 
tel. 507 927 276- kierunki: Ekoenergetyka, 
Informatyka i agroinżynieria, Inżynieria 
rolnicza 

e-mail: rekwrb@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 
tel. 61 848 7091, 7092, 61 848 7094
tel. 61 846 60 60
fax.61 846 61 91
e-mail: wrib@up.poznan.pl 

www.up.poznan.pl/wr

INFORMACJE 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 


