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Wi�tam�i za�pra�szam�

mło�dzież�za�in�te�re�so�wa�ną�stu�dia�mi�na Uni�wer�sy�te�cie�Przy�-
rod�ni�czym�w Po�zna�niu.�

Nasz� Uni�wer�sy�tet� to� trze�cia� pod wzglę�dem� po�ten�cja�łu
na�uko�we�go�uczel�nia�w mie�ście�i re�gio�nie,�Uczel�nia�au�to�no�-
micz�na,�o po�nad 100-let�nim�ro�do�wo�dzie�i ugrun�to�wa�nych
tra�dy�cjach�aka�de�mic�kich.�

Co�rocz�nie�ofe�ru�je�my�no�we,�atrak�cyj�ne�kie�run�ki�stu�diów
bądź� spe�cjal�no�ści� zwią�za�ne� z sze�ro�ko� po�ję�tym� śro�do�wi�-
skiem�przy�rod�ni�czym,�je�go�za�go�spo�da�ro�wa�niem�i ochro�ną,
a tak�że� pro�duk�cją� i prze�twa�rza�niem� żyw�no�ści.� Ostat�nie
z uru�cho�mio�nych� kie�run�ków� to:� ar�chi�tek�tu�ra� kra�jo�bra�zu,
go�spo�dar�ka� prze�strzen�na,� die�te�ty�ka,� to�wa�ro�znaw�stwo,� fi�-
nan�se�i ra�chun�ko�wość�oraz�po�li�ty�ka�spo�łecz�na.�

Łącz�nie�ofe�ru�je�my 19�kie�run�ków�i po�nad 30�spe�cjal�no�-
ści.�Więk�szość�na�szych�stu�diów�koń�czy�się�ty�tu�łem�in�ży�nie�-

ra,�a trzy�z nich�– bio�tech�no�lo�gia,�in�ży�nie�ria�śro�do�wi�ska�i ochro�na śro�do�wi�ska�– zna�la�zły�się�w wy�-
ka�zie�stu�diów�za�ma�wia�nych�przez�Mi�ni�ster�stwo�Na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go,�czy�li�wy�róż�nio�nych
spe�cjal�nym�do�fi�nan�so�wa�niem�i do�dat�ko�wym�sys�te�mem�sty�pen�dial�nym.

Pra�gnę� za�pew�nić�Kan�dy�da�tów,� że�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu� speł�ni� ocze�ki�wa�nia
mło�dzie�ży�o ukie�run�ko�wa�nych�za�in�te�re�so�wa�niach�i po�szu�ku�ją�cej�cie�ka�wych�stu�diów�oraz�za�wo�du
z przy�szło�ścią.� Gwa�ran�tu�je�my� bar�dzo� do�bre� wa�run�ki� stu�dio�wa�nia,� wy�so�ką� ja�kość� kształ�ce�nia
i przy�chyl�ność�do�świad�czo�nej�ka�dry,�a po�nad�to� licz�ne�moż�li�wo�ści� roz�wo�ju�wła�snych�za�in�te�re�so�-
wań,�wy�jaz�dy�na stu�dia�i prak�ty�ki�za�gra�nicz�ne.�Sze�ro�ki�wa�chlarz�edu�ka�cyj�ny�i wy�so�kie�stan�dar�-
dy�kształ�ce�nia�gwa�ran�tu�ją�na�szym�ab�sol�wen�tom�licz�ne�moż�li�wo�ści�na ryn�ku�pra�cy.�

Na�sze�dzia�ła�nia�in�we�sty�cyj�ne� i mo�der�ni�za�cyj�ne,� tro�ska�o wszech�stron�ny�roz�wój� in�te�lek�tu�al�ny
i fi�zycz�ny�mło�dzie�ży�two�rzą�uczel�nię�przy�ja�zną�stu�den�tom.�

Za�chę�cam�do spraw�dze�nia�i do�ko�na�nia�traf�ne�go�wy�bo�ru.

prof.�dr�hab.�Mo�ni�ka�Ko�złow�ska
Pro�rek�tor�ds.�Stu�diów
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Rektor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu 
Je go Ma gni fi cen cja pro f. dr ha b. Grze gorz Skrzyp czak

„Rekruci” przed planem sytuacyjnym Uniwersytetu

Dnia 15 lipca upływa termin składania dokumentów

Stu den ci pra cu ją nie tyl ko w mu rach uczel ni

Col le gium Ma xi mum, sie dzi ba m.in. Rek to ra tu; po wia da ją, 
że to naj waż niej szy bu dy nek na szej Uczel ni

W ro ku 2008 zmie ni ły się Wła dze Rek tor skie 

Siew ca − sym bol mi sji Uni wer sy te tu, rzeź ba dłu ta 
Mar ci na Roż ka sto ją ca przed bu dyn kiem Col le gium Ma xi mum

Uni wer sy tet 
w Po zna niu
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Uczel nia w peł ni aka de mic ka, z du ży mi tra dy cja -
mi, z wy so ko kwa li fi ko wa ną ka drą pra wie 800

na uczy cie li aka de mic kich, z licz bą pra wie 13 000
stu den tów i dok to ran tów, z bo ga tym za ple czem so -
cjal nym – tak moż na po krót ce scha rak te ry zo wać
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. Tę rze szę
stu den tów Uczel nia kształ ci na 19 kie run kach stu -
diów sta cjo nar nych i 16 nie sta cjo nar nych. W za leż -
no ści od kie run ku stu dia pierw sze go stop nia trwa ją
od trzech i pół ro ku do czterech lat i koń czą się ty -
tu łem za wo do wym in ży nier skim lub li cen cjac kim.
Dla koń czą cych stu dia in ży nier skie/li cen cjac kie jest
miej sce na stu diach ma gi ster skich dru gie go stop nia,
za rów no na sta cjo nar nych, jak i nie sta cjo nar nych.
W do mach stu denc kich w po ko jach dwu - i trzy oso -
bo wych jest miej sce dla pra wie 2100 stu den tów.
Na prak ty ki za gra nicz ne do An glii, Ho lan dii, Nie -
miec, Szwaj ca rii, Szwe cji, a na wet Au stra lii wy jeż -
dża rok rocz nie pra wie 700 stu den tów. Stu den ci do -
brzy i bar dzo do brzy, zna ją cy ję zy ki ob ce, ma ją
moż li wość re ali za cji czę ści swych stu diów na re no -
mo wa nych uczel niach za gra nicz nych w ra mach pro -
gra mu ERA SMUS – SO CRA TES.

Stu dent Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu nie sa mą na uką ży je. Uczest ni czy ak tyw nie
w 20 sek cjach Aka de mic kie go Ze spo łu Spor to we go,
mo że brać udział w obo zach jeź dziec kich, nar ciar -
skich i że glar skich. Swo je zdol no ści i za mi ło wa nia
roz wi ja w 16 ko łach na uko wych, któ rych pod sta wo -
wą for mą dzia łal no ści są obo zy na uko we, a swo je

ba da nia i ob ser wa cje pre zen tu je na Uczel nia nej Se -
sji Stu denc kich Kół Na uko wych oraz se sjach mię -
dzy na ro do wych.

Nie ob ca stu den tom jest tak że kul tu ra. Śpie wać
i tań czyć, a przy tym zwie dzać świat mo że stu dent
na szej Uczel ni w Ze spo le Pie śni i Tań ca „Ła ny”,
w chó rze „Co ro da Ca me ra”. Na chęt nych cze ka
rów nież Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”.

Nie ma więc stu dent cza su na nu dę, każ dy bo -
wiem, kto tyl ko ze chce, coś dla sie bie znaj dzie.

Za pra sza my do gro na stu den tów Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, a że war to, sa mi się
prze ko na cie, wy bie ra jąc je den z dzie więt na stu kie -
run ków stu diów sta cjo nar nych bądź je den z szes na -
stu stu diów nie sta cjo nar nych.

Sa mo rząd Stu denc ki na szej uczel ni na leży do czo ło -
wych grup stu denc kich w Pol sce. Po sia da my sil ne re -

pre zen ta cje w Par la men cie Stu den tów RP, Po ro zu mie niu
Sa mo rzą dów Stu denc kich Uczel ni Rol ni czych oraz waż ną
po zy cję wśród po znań skich uczel ni.

Sa mo rząd Stu denc ki UP two rzą wszy scy stu den ci na -
szej uczel ni. Każ dy chęt ny do pra cy w struk tu rach sa -
mo rzą do wych jest mi le wi dzia ny. A pra cy za wsze jest
spo ro! W cią gu ro ku or ga ni zu je my licz ne im pre zy, ta kie
jak Ju we na lia (za rów no po znań skie, jak i na sze ro dzi me
Agro na lia), obóz in te gra cyj ny dla pierw sze go ro ku i wie -
le in nych. Co istot ne – ja ko stu den ci ma my wie le do po -
wie dze nia prak tycz nie we wszyst kich or ga nach uczel ni
i sta ra my się, by na sza pra ca przy no si ła jak naj więcej
ko rzy ści ca łej bra ci stu denc kiej. Dzię ki przy chyl ności
władz uczel ni mo że my dla stu den tów ro bić na praw dę
bar dzo wie le. Je śli chce cie pod czas stu diów zro bić coś
rów nież dla in nych, po pra co wać w przy ja znej at mos fe -
rze i mi łym to wa rzy stwie – za pra sza my.

Na sze biu ro mie ści się w po ko ju 804 Col le gium Ma xi -
mum (Rek to rat – ósme pię tro).

Tel.: 848 71 54
e -ma il: sam stud@up.po znan.pl

www.up.poznan.pl/samstud

Przy rod ni czy 
zaprasza

Samorząd Studencki

Uczestnicy obozu integracyjnego Zaniemyśl 2003
zorganizowanego przez Samorząd Studencki
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Rol nic two
Chcesz zdo być wie dzę na te mat pro wa dze nia go spo dar stwa rol ne go, za rzą dza nia przed się bior stwa mi zwią -
za ny mi z ob słu gą rol nic twa i ca łe go kom plek su go spo dar ki żyw no ścio wej – za pra sza my na kie ru nek ROL -
NIC TWO. W ubie głym ro ku o je den in deks ubie ga ło się 1,2 kan dy da ta. Na trzech spe cjal no ściach: agro no -
mia; ochro na ro ślin; ho dow la ro ślin i na sien nic two, mo żesz speł nić swo je ma rze nie i pra co wać
w jed nost kach ba daw czo -roz wo jo wych i na uko wo -dy dak tycz nych zwią za nych z rol nic twem. W trak cie stu -
diów wie dzę mo żesz skon fron to wać z prak ty ką – nie tyl ko w kra ju, ale rów nież za gra ni cą (An glia, Au stra -
lia, Ho lan dia, Niem cy, Szwaj ca ria, Szwe cja). 

Tech ni ka rol ni cza i le śna
W ra mach stu diów pierw sze go i dru gie go stop nia re ali zo wa ne są spe cjal no ści: in ży nie ria ae ro ener ge ty -
ki; eko no mi ka i or ga ni za cja usług tech nicz nych w rol nic twie oraz in for ma ty ka w in ży nie rii rol -
ni czej. O miej sce na ten kie ru nek ubie ga ło się nie wie le po nad 1,5 kan dy da ta, za tem je śli chcesz po znać
tech ni ki i tech no lo gie sto so wa ne w rol nic twie i ich wpływ na śro do wi sko, zo stać fa chow cem od or ga ni zo wa -
nia i pro wa dze nia przed się biorstw usłu go wych dla rol nic twa, prze my słu rol ne go – wy bierz eko no mi kę
i or ga ni za cję usług tech nicz nych w rol nic twie. No wo cze sne rol nic two ko rzy sta z tech nik in for ma cyj -
nych i sie ci kom pu te ro wych. Wie le ma szyn wy po sa żono już w kom pu te ry po kła do we. Do pra wi dło we go po -
zy ski wa nia, prze twa rza nia i wy ko rzy sty wa nia in for ma cji w pro ce sie pro duk cji rol ni czej po trzeb ni są in for -
ma ty cy, któ rych wła śnie przy go to wu je na sza Uczel nia na spe cjal no ści in for ma ty ka w in ży nie rii
rol ni czej. Stu dia nie sta cjo nar ne mo żesz pod jąć tyl ko na spe cjal no ściach tech ni ka rol ni cza oraz in for -
ma ty ka w in ży nie rii rol ni czej.

Bio tech no lo gia
Zgod nie z de fi ni cją Eu ro pej skiej Unii Bio tech no lo gii dzie dzi na ta in te gru je bio che mię, mi kro bio lo gię, bio lo -
gię mo le ku lar ną, che mię i ge ne ty kę w ce lu prak tycz ne go wy ko rzy sty wa nia kul tur mi kro or ga ni zmów, tka -
nek i ele men tów ich struk tur.

Pro gram stu diów łą czy trzy pod sta wo we gru py przed mio tów: na uki przy rod ni cze, in ży nie rię pro ce sów
bio tech no lo gicz nych oraz na uki spo łecz no -eko no micz ne. Od kan dy da tów za tem wy ma ga się do bre go przy -
go to wa nia z bio lo gii, che mii, fi zy ki, ma te ma ty ki i ję zy ka an giel skie go. Je śli chcesz pra co wać w spe cja li stycz -
nych dzie dzi nach rol nic twa, zoo tech ni ki, le śnic twa, a tak że w prze my śle far ma ceu tycz nym i che micz nym,
sta raj się o przy ję cie – mi mo że w ubie głym ro ku o in deks na ten kie ru nek ubie ga ło się po nad sze ścio ro kan -
dy da tów.

In for ma ty ka i agro in ży nie ria (ma kro kie ru nek)
Jest to no wa ofer ta stu diów na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. Rol nic two, zwłasz cza tech ni ka
rol ni cza, wy ko rzy stu je w ostat nich la tach in for ma ty kę. Ab sol wen ci ma ją tym za da niom spro stać, bę dą bo -
wiem przy go to wa ni do sa mo dziel ne go wdra ża nia no wo cze snych tech no lo gii in for ma tycz nych w rol nic twie
oraz go spo dar ce rol no -spo żyw czej i le śnej. Stu den ci uzy ska ją wie dzę z przed mio tów pod sta wo wych i ogól no -
tech nicz nych – zwią za nych z agro in ży nie rią – oraz z przed mio tów in for ma tycz nych, któ re po zwo lą osią gnąć
kwa li fi ka cje za wo do we nie zbęd ne do wy twa rza nia opro gra mo wa nia wspo ma ga ją ce go pro jek to wa nie i ste ro -
wa nie pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi w rol nic twie i je go oto cze niu.

Ochro na śro do wi ska
Głów nym za da niem te go kie run ku jest kształ ce nie spe cja li stów przy go to wa nych do or ga ni za cji, za rzą dza nia
i pro gra mo wa nia za gad nień zwią za nych z ochro ną śro do wi ska. Stu dia przy go to wu ją do pra cy w ad mi ni stra cji
pań stwo wej, in spek cjach ochro ny śro do wi ska, jed nost kach na uko wo -ba daw czych oraz dzia łach ds. ochro ny
śro do wi ska róż nych przed się biorstw pro duk cyj nych. Je śli więc skoń czysz stu dia na tym kie run ku, bę dziesz
przy go to wa ny do ochro ny śro do wi ska przy rod ni cze go przed skut ka mi nie wła ści wej eks plo ata cji rol ni czo -le śnej
oraz za gro że nia mi ze stro ny prze my słu, pro duk cji zdro wej żyw no ści i pasz, ochro ny i kształ to wa nia bio ce noz.
Bę dziesz tak że przy go to wa ny do pro wa dze nia dzia łal no ści or ga ni za cyj nej, le gi sla cyj nej i edu ka cyj nej w za kre -
sie ochro ny śro do wi ska. O je den in deks w ubie głym ro ku sta ra ły się po nad czte ry oso by.

Stu dia sta cjo nar ne
Kie run ki

ROL NIC TWO
Spe cjal no ści

l agro no mia
l ho dow la ro ślin i na sien nic two
l ochro na ro ślin

TECH NI KA ROL NI CZA I LE ŚNA
BIOTECHNOLOGIA
IN FOR MA TY KA I AGRO IN ŻY NIE RIA 
(ma kro kie ru nek)
OCHRO NA ŚRO DO WI SKA

Stu dia nie sta cjo nar ne
Kie run ki

ROL NIC TWO
TECH NI KA ROL NI CZA I LE ŚNA
IN FOR MA TY KA I AGRO IN ŻY NIE RIA 
(ma kro kie ru nek)
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Na kie run ku LE śNIC TWO i trzech spe cjal no ściach: go spo dar ka le śna oraz ochro na śro do wi ska le ś-
ne go i przed się bior czość le śna na bę dziesz umie jęt no ści z za kre su or ga ni zo wa nia go spo darstw le śnych,
ho dow li i ochro ny la su, go spo dar ki ło wiec kiej, za rzą dza nia le śny mi kom plek sa mi pro mo cyj ny mi, par ka mi
na ro do wy mi i kra jo bra zo wy mi, a tak że ob sza ra mi chro nio ne go kra jo bra zu. Każ dy na uczy się pra cy zwią za -
nej z pla no wa niem i or ga ni za cją dzia łań na rzecz ochro ny śro do wi ska le śne go i przy ro dy. Wpraw dzie na kie -
ru nek LE śNIC TWO na stu dia sta cjo nar ne ubie ga się śred nio po nad trzech kan dy da tów, war to spró bo wać.

Stu dia sta cjo nar ne
Kie runki

LE ŚNIC TWO
Spe cjal no ści

l go spo dar ka le śna
l ochro na śro do wi ska le śne go
l przed się bior czość le śna

TECH NI KA ROL NI CZA I LE ŚNA
IN FOR MA TY KA I AGRO IN ŻY NIE RIA (ma kro kie ru nek)
OCHRO NA ŚRO DO WI SKA

Stu dia nie sta cjo nar ne
Kie runek

LE ŚNIC TWO
Spe cjal no ści

l go spo dar ka le śna
l przed się bior czość le śna

Wydział Leśny
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Zoo tech ni ka
Je śli chcesz zdo być wie dzę z dzie dzi ny ho dow li i pro duk cji zwie rzę cej, wy bierz trzy ipół let nie stu dia in ży -
nier skie na kie run ku ZOO TECH NI KA ze spe cjal no ścią ho dow la zwie rząt. W ubie głym (2008) ro ku pra -
wie dwóch kan dy da tów sta ra ło się o jed no miej sce. Je śli chcesz spe cja li zo wać się w za kre sie tech no lo gii pro -
duk cji pasz, ho dow li wy bra nych ga tun ków zwie rząt go spo dar skich, ama tor skich i nieudo mo wio nych, a tak że
bio tech no lo gii pro duk cji zwie rzę cej, mo żesz to zre ali zo wać w cią gu pół to ra ro ku, a wte dy uzy skasz ty tuł ma -
gi stra in ży nie ra na stu diach ma gi ster skich dru gie go stop nia. Rów nież dwóch kan dy da tów sta ra ło się o przy -
ję cie na kie ru nek ZOO TECH NI KA, spe cjal ność agro tu ry sty ka – na trzy ipół let nie stu dia in ży nier skie.
Ukoń cze nie pierw sze go stop nia stu diów, łącz nie ze zda niem eg za mi nu dy plo mo we go, upraw nia do uzy ska -
nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra. Dy plom ma gi stra in ży nie ra otrzy masz, stu diu jąc da lej na pół to ra rocz -
nych stu diach ma gi ster skich dru gie go stop nia. Tu taj stu den ci na uczą się pro wa dze nia usług tu ry stycz nych,
ich or ga ni za cji i za rzą dza nia. Ab sol wen ci do łą czą do gro na spe cja li stów ho dow li i użyt ko wa nia zwie rząt, bę -
dą mo gli zo stać przed się bior ca mi agro biz ne su, do rad ca mi do spraw agro tu ry sty ki lub pra cow ni ka mi firm
tu ry stycz nych. 

Bio lo gia
Ten kie ru nek ofe ru je pro gram, w któ rym znaj du ją się pod sta wo we na uki bio lo gicz ne, jak rów nież dys cy pli -
ny na uko we zaj mu ją ce się bio lo gią sto so wa ną zwie rząt i ro ślin. Stu dia na kie run ku BIO LO GIA są dwu eta -
po we. Stu dia li cen cjac kie, trwa ją ce trzy la ta, koń czą się pra cą li cen cjac ką i eg za mi nem dy plo mo wym, a stu -
dia dru gie go stop nia – ma gi ster skie – trwa ją ce dwa la ta, koń czą się obro ną pra cy ma gi ster skiej i eg za mi nem
dy plo mo wym, co upraw nia do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go ma gi stra bio lo gii. W ra mach te go kie run ku
pro wa dzo na jest spe cjal ność bio lo gia sto so wa na. Je śli za tem chcesz zdo być wie dzę i umie jęt no ści za wo -
do we, po zwa la ją ce na pod ję cie róż nych za dań zwią za nych z bio lo gią, mię dzy in ny mi w pla ców kach na uko -
wych, re zer wa tach przy ro dy, par kach na ro do wych i ogro dach zoo lo gicz nych lub chciał byś być przy go to wa -
ny do pra cy na uczy cie la na wszyst kich po zio mach edu ka cji – za chę ca my – wy bierz ten kie ru nek stu diów
na na szej Uczel ni. Kan dy da tów ubie ga ją cych się o przy ję cie na ten kie ru nek w 2008 ro ku by ło po nad trzech
na miej sce, ale spró bo wać war to.

Stu dia sta cjo nar ne
Kie runki

ZOOTECHNIKA
Spe cjal no ści

l hodowla zwierząt
l agroturystyka

BIOLOGIA

Stu dia nie sta cjo nar ne
Kie run ek

ZOOTECHNIKA
Spe cjal no ści

l hodowla zwierząt
l agroturystyka

Wydział Hodowli
i Biologii 
Zwierząt
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Tech no lo gia drew na
W ra mach te go kie run ku mo żesz stu dio wać na jed nej spo śród czte rech spe cjal no ści: me cha nicz na tech -
no lo gia drew na; che micz na tech no lo gia drew na; me blar stwo oraz ochro na i mo dy fi ka cja
drew na. W cza sie pierw szych dwóch lat stu diów re ali zo wa ne są tu przed mio ty wspól ne dla wszyst kich
spe cjal no ści. Od czwar te go se me stru wy bie rasz spe cjal ność kształ ce nia. Stu dia koń czą się eg za mi nem dy -
plo mo wym upraw nia ją cym do ty tu łu za wo do we go in ży nie ra. Pro fil tych stu diów ma cha rak ter po li tech -
nicz ny, w związ ku z czym kan dy da ci po win ni mieć do brze opa no wa ną ma te ma ty kę, fi zy kę i che mię oraz
wy ka zać się zdol no ścią kre śleń tech nicz nych. Na tech no lo gię drew na o je den in deks ubie gał się nie co po -
nad je den kan dy dat.

Mo żesz stu dio wać rów nież na stu diach nie sta cjo nar nych na spe cjal no ściach me cha nicz na tech no lo -
gia drew na oraz me blar stwo. In ży nie ro wie tech no lo gii drew na ma ją moż li wość uzu peł nie nia wy kształ -
ce nia na ma gi ster skich stu diach eks ter ni stycz nych.

Stu dia sta cjo nar ne
Kie run ek

TECH NO LO GIA DREW NA
Spe cjal no ści

l me cha nicz na tech no lo gia drew na
l che micz na tech no lo gia drew na
l ochro na i mo dy fi ka cja drew na
l me blar stwo

Stu dia nie sta cjo nar ne
Kie run ek

TECH NO LO GIA DREW NA
Spe cjal no ści

l me cha nicz na tech no lo gia drew na
l me blar stwo

Wydział 
Technologii 

Drewna
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Ogrod nic two
Stu dia sta cjo nar ne na kie run ku OGROD NIC TWO re ali zo wa ne są w czte rech spe cjal no ściach: ogrod nic -
two ogól ne; ho dow la ro ślin i na sien nic two; ochro na ro ślin ogrod ni czych oraz kształ to wa nie te -
re nów zie le ni. Licz ba kan dy da tów ubie ga ją cych się o przy ję cie na stu dia sta cjo nar ne by ła róż na, za le ża -
ła od wy bra nej spe cjal no ści. Na trzy pierw sze z wy mie nio nych na jed no miej sce ubie gał się je den kan dy dat,
na kształ to wa nie te re nów zie le ni zaś pra wie czwo ro. Po ukoń cze niu OGROD NIC TWA ab sol went 
bę dzie przy go to wa ny do kie ro wa nia spe cja li stycz ny mi go spo dar stwa mi ogrod ni czy mi, pro jek to wa nia,
urzą dza nia i re kon struk cji wszel kie go ro dza ju te re nów zie le ni. Pra cę moż na bę dzie pod jąć w sta cjach 
ho dow la nych, przed się bior stwach na sien nych, pla ców kach ochro ny ro ślin, jed nost kach ba daw czo -na uko -
wych, a tak że w szkol nic twie. Stu dia nie sta cjo nar ne na kie run ku OGROD NIC TWO są re ali zo wa ne
w trzech spe cjal no ściach: ogrod nic two ogól ne; ho dow la ro ślin i na sien nic two oraz kształ to wa nie
te re nów zie le ni.

Ar chi tek tu ra kra jo bra zu
Je śli in te re su jesz się ar chi tek tu rą kra jo bra zu, je go ochro ną i es te ty ką, przy ro dą i jej zja wi ska mi, pro jek to -
wa niem i re wa lo ry za cją ogro dów – spró buj ubie gać się na ten kie ru nek. Po ukoń cze niu stu diów pierw sze go
stop nia ab sol went otrzy ma ty tuł za wo do wy in ży nie ra ar chi tek ta kra jo bra zu. O miej sce na AR CHI TEK TU -
Rę KRA JO BRA ZU w ubie głym ro ku sta ra ło się pię cio ro kan dy da tów. Wszy scy mu szą zda wać eg za min
z ry sun ku od ręcz ne go. Je śli oce na z ry sun ku bę dzie po zy tyw na, kan dy da ci przej dą do dal sze go po stę po wa -
nia kwa li fi ka cyj ne go.

Stu dia sta cjo nar ne

Kie run ki
OGRODNICTWO

ARCHITEKTURA 
KRAJOBRAZU

Wydział
Ogrodniczy
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Tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka
Je śli chciał byś zdo być wie dzę na te mat tech no lo gii pro duk cji po traw i hi gie ny ży wie nia czło wie ka, tech no -
lo gicz ne go pro jek to wa nia za kła dów prze twór czych, kon tro li prze bie gu pro ce sów i wy ro bów go to wych
– pro po nu je my kie ru nek TECH NO LO GIA ŻyW NO śCI I Ży WIE NIE CZłO WIE KA. O in deks w 2008
ro ku ubie ga ło się po nad sze ścio ro kan dy da tów. Na tym kie run ku pro wa dzo ne są spe cjal no ści: tech no lo -
gia żyw no ści; ży wie nie czło wie ka; bio che mia żyw no ści. Jed ną z nich wy bie rasz do pie ro po dru gim
ro ku stu diów.

Na kie run ku TECH NO LO GIA ŻyW NO śCI I Ży WIE NIE CZłO WIE KA pro wa dzo ne są rów nież
czte ro let nie stu dia nie sta cjo nar ne, po któ rych mo żesz pod jąć pół to ra rocz ne stu dia ma gi ster skie dru gie go
stop nia.

Die te ty ka
Utwo rze nie te go kie run ku to wy nik wzra sta ją ce go za po trze bo wa nia na spe cja li stów przy go to wa nych do re -
ali za cji kom plek so wych usług ży wie nio wych i do radz twa die te tycz ne go. Stu dia tu są pierw sze go stop nia (li -
cen cjac kie) i trwa ją trzy i pół ro ku. O in deks na DIE TE Ty Kę sta ra ło się 15 kan dy da tów.

Stu dia sta cjo nar ne
Kie run ki

TECH NO LO GIA ŻYW NO ŚCI
I ŻY WIE NIE CZŁO WIE KA

Spe cjal no ści
l tech no lo gia żyw no ści
l ży wie nie czło wie ka
l bio tech no lo gia żyw no ści

TO WA RO ZNAW STWO 
DIE TE TY KA 

Stu dia nie sta cjo nar ne
Kie run ki

TECH NO LO GIA ŻYW NO ŚCI
I ŻY WIE NIE CZŁO WIE KA
TO WA RO ZNAW STWO
DIE TE TY KA

Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
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In ży nie ria śro do wi ska
Kie ru nek IN Ży NIE RIA śRO DO WI SKA uczy, w ja ki spo sób dzia ła nia mi tech nicz ny mi mo żesz ogra ni czyć
ne ga tyw ne skut ki urba ni za cji oraz od dzia ły wa nia pro ce sów go spo dar czych i prze my sło wych na śro do wi sko
ze wnętrz ne. Istot ny mi za gad nie nia mi są tu me to dy zmie rza ją ce do ogra ni cza nia emi sji za nie czysz czeń ga -
zo wych, cie kłych i sta łych. Re ali zo wa ny na na szej Uczel ni kie ru nek do ty czy głów nie śro do wi ska rol ni cze go
i wiej skie go, w któ rym wciąż jesz cze ist nie je wie le nieroz wią za nych pro ble mów. Bę dąc uzdol nio nym za rów -
no do na uk em pi rycz nych, jak i ści słych, mo żesz pod jąć się te go za da nia i wy brać wspo mnia ny kie ru nek stu -
diów. W ro ku aka de mic kim 2007/2008 pra wie dwóch kan dy da tów pró bo wa ło otrzy mać in deks. Stu dia na
IN Ży NIE RII śRO DO WI SKA pro wa dzo ne są w dwóch spe cjal no ściach: in ży nie ria kształ to wa nia i ochro -
ny śro do wi ska oraz in ży nie ria wod na i sa ni ta cja wsi. Spe cjal no ści wy bie rasz do pie ro po ukoń cze niu
pierw sze go ro ku.

Stu dia sta cjo nar ne in ży nier skie trwa ją trzy i pół ro ku, a stu dia ma gi ster skie dru gie go stop nia pół to ra
ro ku. War to do dać, że kie ru nek IN Ży NIE RIA śRO DO WI SKA jest bar dzo waż ny dla roz wo ju go spo dar ki
na ro do wej. Re ali zu je się tu tak że stu dia nie sta cjo nar ne pierw sze go i dru gie go stop nia.

Go spo dar ka prze strzen na
Na tym kie run ku pro wa dzo ne są stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne pierw sze go stop nia: li cen cjac kie i in -
ży nier skie z za kre su go spo dar ki prze strzen nej. Li cen cjac kie stu dia trwa ją trzy la ta, in ży nier skie zaś trzy
i pół ro ku. Stu dia nie sta cjo nar ne, za rów no li cen cjac kie, jak i in ży nier skie, trwa ją czte ry la ta i uczą spe cja li -
stów ra cjo nal ne go kształ to wa nia prze strze ni zgod nie z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju: go spo da ro wa -
nia prze strze nią, go spo da ro wa nia za so ba mi przy ro dy i śro do wi ska, in fra struk tu ry tech nicz nej i spo łecz nej
oraz tu ry sty ki i re kre acji. Ab sol wen ci na bę dą umie jęt ności pra cy w ze spo łach przy go to wu ją cych opra co wa -
nia i do ku men ty pla ni stycz ne na po zio mie lo kal nym, kra jo wym, a tak że do współ pra cy przy spo rzą dza niu
do ku men tów oce nia ją cych za so by przy rod ni cze, stan śro do wi ska oraz wpływ in we sto wa nia na śro do wi sko.
O miej sce na ten kie ru nek w 2008 ro ku ubie ga ło się po nad pię cio ro kan dy da tów. Spró bo wać jed nak war to.

Stu dia sta cjo nar ne
i niestacjonarne
Kie run ki

IN ŻY NIE RIA ŚRO DO WI SKA
Spe cjal no ści

l in ży nie ria kształ to wa nia 
i ochro ny śro do wi ska

l in ży nie ria wod na
i sa ni ta cja wsi

GO SPO DAR KA PRZE STRZEN NA

Wydział Melioracji
i Inżynierii
środowiska
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Eko no mia
W ra mach stu diów sta cjo nar nych na kie run ku EKO NO MIA re ali zo wa na jest spe cjal ność: eko no mi ka go -
spo dar ki żyw no ścio wej, któ ra ma przy go to wać ab sol wen tów do pra cy we wszyst kich in sty tu cjach, or ga -
ni za cjach go spo dar czych i przed się bior stwach zwią za nych z go spo dar ką żyw no ścio wą. Stu den ci więc zdo by -
wa ją wy kształ ce nie ogól ne oraz grun tow ną i wszech stron ną wie dzę w za kre sie eko no mii, eko no mi ki
go spo dar ki żyw no ścio wej, fi nan sów, pra wa go spo dar cze go, tech no lo gii wy twa rza nia w rol nic twie i prze my -
śle rol no -spo żyw czym. W ro ku aka de mic kim 2008/2009 o przy ję cie na ten kie ru nek stu diów ubie ga ło się
trzech kan dy da tów. Mo żesz rów nież stu dio wać na trzylet nich nie sta cjo nar nych stu diach li cen cjac kich na
kie run ku EKO NO MIA o spe cjal no ści eko no mi ka go spo dar ki żyw no ścio wej. Ab sol wen ci z ty tu łem li -
cen cja ta eko no mii bę dą przy go to wa ni do pra cy we wszyst kich ga łę ziach zwią za nych z go spo dar ką żyw no -
ścio wą. Na tym kie run ku pro wa dzo ne są rów nież let nie stu dia ma gi ster skie dru gie go stop nia w za kre sie
eko no mii, a stu den ci po ich ukoń cze niu i obro nie pra cy ma gi ster skiej otrzy mu ją ty tuł ma gi stra eko no mii.

Fi nan se i ra chun ko wość
Są to stu dia li cen cjac kie, któ re trwa ją trzy la ta w sys te mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. Stu -
den ci otrzy mu ją wy kształ ce nie ogól ne, nie zbęd ne dla każ de go eko no mi sty, po zna ją rze czo we i fi nan so we
uwa run ko wa nia dzia łal no ści go spo dar czej róż nych jed no stek. Ab sol wen ci zo sta ną przy go to wa ni do pra cy
na sta no wi skach w dzia łach fi nan so wo -księ go wych, biu rach ra chun ko wych, pod mio tach sek to ra fi nan sów
pu blicz nych, ban kach, izbach go spo dar czych i rol ni czych. W bie żą cym ro ku na bór na ten kie ru nek bę dzie
pro wa dzo ny po raz dru gi. W ro ku 2008 o miej sce na kie ru nek FI NAN SE I RA CHUN KO WOść ubie ga ło
się sied mio ro kan dy da tów.

Po li ty ka spo łecz na
Jest to no wy kie ru nek, na bór na nie go pro wa dzi my do pie ro po raz dru gi. Stu dia na tym kie run ku – pierw -
sze go stop nia, li cen cjac kie – re ali zo wa ne są na stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. Ma ją cha rak ter in -
ter dy scy pli nar ny, wie lo stron ny, uła twia ją cy ro zu mie nie re aliów ludz kie go ży cia i pra cy oraz zmian rze czy wi -
sto ści spo łecz no -eko no micz nej. Ab sol wen ci na bę dą pod sta wo wej wie dzy o przy czy nach oraz prze ja wach
pro ble mów i in nych za gad nień spo łecz nych. Bę dą przy go to wa ni do re ali za cji za dań ope ra cyj nych z za kre su
po li ty ki spo łecz nej w in sty tu cjach pań stwo wych, struk tu rach sa mo rzą do wych i or ga ni za cjach po za rzą do -
wych. W ubie głym ro ku ośmio ro kan dy da tów ubie ga ło się o miej sce na ten kie ru nek.

Stu dia sta cjo nar ne
i niestacjonarne
Kie run ki

EKONOMIA
Spe cjal no ści

l eko no mika go spo dar ki 
żyw no ścio wej 

FI NAN SE I RA CHUN KO WOŚĆ 
PO LI TY KA SPO ŁECZ NA

Wydział
Ekonomiczno-

-Społeczny
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Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu to uczel -

nia z dłu gą i bo ga tą tra dy cją.
Po cząt ki tej wszech ni cy się -
ga ją dru giej po ło wy XIX wie -
ku: do jej za ło że nia przy czy -
nił się zna ny wiel ko pol ski
fi lo zof i me ce nas edu ka cji rol -
ni czej, dzia łacz spo łecz no -po -
li tycz ny Au gu st hr. Ciesz -
kow ski (1814–1894). Przez
po nad dzie sięć lat, do 2008
ro ku, na sza Uczel nia – wów -
czas jesz cze Aka de mia Rol ni -
cza – no si ła je go imię. Dziś
wpraw dzie w na zwie na szej
wszech ni cy go nie ma, ale na -

dal po zo sta je jej pa tro nem, co po ka zu je wy raź nie już pierw -
szy pa ra graf Sta tutu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Kim był ów czło wiek, przez wie lu czę sto kroć
na zy wa ny do bro czyń cą na szej Al ma Ma ter?

Uro dził się w Su chej ko ło War sza wy, zmarł w pod po -
znań skiej Wie rze ni cy. Był ab sol wen tem uni wer sy te tów
w Kra ko wie i Ber li nie, uzy skał sto pień dok to ra na uk 
fi lo zo ficz nych. Już od naj-
młod szych lat dość du -
żo po dró żo wał po sta rym
kon ty nen cie. Prze by wał
m.in.  we Wło szech, gdzie
kształ cił się u wy cho waw -
czy ni Zyg mun ta hr. Kra -
siń skie go (stąd za pew ne
przy jaźń z au to rem Nie�-
-Bo�skiej� ko�me�dii i de dy -
ka cja w je go Przed�świ�cie),
a po 1829 ro ku od wie dził
in ne kra je za chod niej Eu -
ro py: Niem cy, Cze chy (tu po znał Ada ma Mic kie wi cza),
Fran cję, An glię. Mi mo mło de go wie ku z du żym za in te re -
so wa niem przy glą dał się eu ro pej skiej go spo dar ce, szcze -
gól nie zaś pro wa dze niu go spo darstw rol nych.

Po 1840 ro ku po wró cił do kra ju. Po cząt ko wo za miesz -
kał w War sza wie, wkrót ce jed nak przy był do Wiel kie go
Księ stwa Po znań skie go i osiadł na sta łe w Wie rze ni cy nie -
opo dal Po zna nia. W na by tym tu ma jąt ku roz wi nął i kon -
ty nu ował dzia łal ność spo łecz ną, po li tycz ną i na uko wą,
wpro wa dza jąc licz ne udo sko na le nia agro tech nicz ne. Pro -
wa dził oży wio ną ko re spon den cję z tak świa tły mi umy sła -
mi ów cze snych cza sów, jak Hi po lit Ce giel ski czy Ty tus
Dzia łyń ski. 

Jak więk szość Po znań czy ków, opo wia dał się za roz wo -
jem pra cy or ga nicz nej. Głów nym ce lem je go dzia łal no ści
stał się rozkwit go spo dar czy i oświa to wy ziem pol skich za -
bo ru pru skie go. Był jed nym z za ło ży cie li Li gi Na ro do wej
Pol skiej, pre ze sem Ko ła Pol skie go w sej mie pru skim,
a tak że współ twór cą i pre ze sem To wa rzy stwa Przy ja ciół
Na uk w Po zna niu i człon kiem Aka de mii Umie jęt no ści.
Ak tyw nie dzia łał na rzecz utwo rze nia w Po zna niu uni -
wer sy te tu. W 1889 ro ku prze ka zał na rzecz Cen tral ne go
To wa rzy stwa Go spo dar cze go fol wark w Ża bi ko wie, tam
też w rok póź niej otwo rzo no Wyż szą Szko łę Rol ni czą, któ -
rej pa tron ką zo sta ła zmar ła kil ka lat wcze śniej żo na Au -
gu sta Ciesz kow skie go, Ha li na. Dzia łal ność dy dak tycz na

tej pla ców ki by ła bar dzo zbli żo na do dzi siej szych pro gra -
mów na ucza nia w wyż szych szko łach i na eu ro pej skich
uni wer sy te tach rol ni czych. Trze ba rów nież pa mię tać, że
uczel nia ta funk cjo no wa ła wy łącz nie dzię ki fi nan so we mu
wspar ciu Au gu sta Ciesz kow skie go, bez naj mniej szej po -
mo cy (a wręcz ob da rza na nie chę cią) ów cze sne go rzą du
pru skie go. Szko ła prze trwa ła za le d wie sześć lat, wkrót ce
bo wiem za bor ca za mknął jej po dwo je, nie mniej zdą ży ła
zaprosić – jako wykładowców – w swoje mury tak zna ne
postaci, jak Ju liusz Au, An to ni Sem po łow ski, Szczę sny
Ku del ka i Jó zef Ti vo li. Gdy w 1919 ro ku po wsta ła w Po -
zna niu Wszech ni ca Pia stow ska (po ro ku prze mia no wa -
na na Uni wer sy tet Po znań ski), w jej skład wszedł tak że
Wy dział Rol ni czo -Le śny, któ re go ka dra dy dak tycz no -na -
uko wa w du żym stop niu wy wo dzi ła się z ża bi kow skiej
uczel ni.

Oprócz pra cy or ga nicz nej i dzia łal no ści po li tycz no -
-spo łecz nej Au gust Ciesz kow ski pro wa dził nie prze rwa nie
dzia łal ność na uko wą. W 1838 ro ku opu bli ko wał pra cę pt.
Pro�le�go�me�na zur� Hi�sto�rio�so�phie (Pro�le�go�me�na hi�sto�rio�-
zo�fii), a dzie sięć lat póź niej (bez i mien nie) fi lo zo ficz ny ko -
men tarz do Mo dli twy Pań skiej Oj�cze� nasz (wy da wa ny
w la tach 1848–1906 w Pa ry żu). Był też au to rem rozwa-
żań O kre�dy�cie�i obie�gu (1839) oraz trak ta tu O dro�gach

du�cha (1863). Stwo rzył
wła sny sys tem fi lo zo ficz -
ny, okre śla ny póź niej fi lo -
zo fią czy nu.

Au gu st Ciesz kow ski,
umie ra jąc, po zo sta wił te -
sta ment, w któ rym znacz -
ną część swo je go ma jąt ku
prze ka zał na po trze by edu -
ka cji rol ni czej w Po zna niu.
Do pie ro w 1919 ro ku syn
zmar łe go spo łecz ni ka i fi -

lo zo fa zre ali zo wał te po sta no wie nia. Za ku pio no wów czas
du ży ob szar zie mi (w dzi siej szej dziel ni cy Go lę cin), gdzie
wkrót ce po wsta ło Co lle gium Ciesz kow skie go – na zy wa ne
tak do dziś od imie nia dar czyń cy. Moż na wręcz po wie dzieć,
że fun da men tem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu jest da le ko wzrocz na i szla chet na in ten cja wiel ko pol -
skie go spo łecz ni ka i fi lo zo fa. Zo sta ło to do ce nio ne w póź -
niej szych la tach. Pierw sze go paź dzier ni ka 1996 ro ku
ów cze sna Aka de mia Rol ni cza w Po zna niu przy ję ła imię Au -
gu sta Ciesz kow skie go. 

Nie wol no, zwłasz cza młod szym po ko le niom spo łecz -
no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, za po mnieć o tym wy -
bit nym fi lo zo fie, spo łecz ni ku i me ce na sie edu ka cji rol ni -
czej w Wiel kim Księ stwie Po znań skim. Star sze po ko le nia
zna ją go bar dzo do brze, te raz czas na mło dych adep tów
na uk przy rod ni czych.

Ewa�Stryc�ka

Pod czas pi sa nia ar ty ku łu ko rzy sta łam 
m.in. z tek stu 

Ży�cie�i do�ro�bek�na�uko�wy�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go
pió ra prof. An drze ja Du ba sa 

z Ka te dry Upra wy Ro li i Ro ślin 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,

za miesz czo ne go w nu me rze 5/1998 
„Fo rum Aka de mic kie go”

August Cieszkowski
(1814–1894)

mecenas 
edukacji rolniczej
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Przyrodniczego

Bu dy nek dy dak tycz ny 
przy ul. Wo łyń skiej 35 − prze bu do wa ny
i od no wio ny w po ło wie 2008 ro ku − 
wi dzia ny z ze wnątrz…

… i od we wnątrz 
(sa la wy kła do wa im. B. Ni klew skie go)

Pi lo to wa Sta cja Bio tech no lo gii 
przy ul. Woj ska Pol skie go 48

„Dworek” Sołacki

Efek tow na bry ła Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu (ul. Do jazd 7),
od da na do użyt ku w 2008 ro ku, mie ści w so bie si łow nię oraz no wo cze sne
sa le gim na stycz ne prze zna czo ne do upra wia nia siat ków ki, ko szy ków ki
i in nych dys cy plin spor tu

Ko le gium Run ge go 
przy ul. Woj ska Pol skie go 52 −
XIX -wiecz ny bu dy nek, 
któ ry po re no wa cji otrzy mał 
Na gro dę Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki
za „Naj le piej od re stau ro wa ny
obiekt za byt ko wy w Pol sce 
w ro ku 1995”

Na sza Uczel nia to nie zwy kle do stoj na i god na naj wyż sze -
go sza cun ku in sty tu cja (na zdję ciu: ta blicz ki znaj du ją ce
się na fa sa dzie Ko le gium Run ge go)

➛

➛

➛
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Nie sa mą na uką 
ży je stu dent


