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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�uczel�nia�o po�nad stu-
let�nim�ro�do�wo�dzie�i ugrun�to�wa�nych�tra�dy�cjach�aka�de�mic�kich,
uczel�nia�au�to�no�micz�na,�o zna�czą�cej�ro�li�w mie�ście�i re�gio�nie.
Co�rocz�nie�ofe�ru�je�my�atrak�cyj�ne�kie�run�ki�stu�diów�i spe�cjal�no�-
ści�kształ�ce�nia,�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,�kształ�to�wa�-
niem� kra�jo�bra�zu� i wszech�stron�ną� ro�lą� ob�sza�rów�wiej�skich,
a tak�że�pro�duk�cją�i prze�twa�rza�niem�żyw�no�ści�oraz�ży�wie�niem
czło�wie�ka,�eko�no�mi�ką�i fi�nan�so�wa�niem�go�spo�dar�ki�żyw�no�ścio�-
wej.�W Po�zna�niu�wie�le�kie�run�ków�stu�diów�pro�wa�dzi�tyl�ko�nasz
uni�wer�sy�tet.�Ostat�nio�uru�cho�mio�ne�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,�po�li�ty�ka�spo�łecz�na�oraz�tu�ry�sty�ka�i re�-
kre�acja�ze�spe�cjal�no�ścią:�agro�tu�ry�sty�ka.�W ro�ku 2011�po�raz

pierw�szy�bę�dzie�pro�wa�dzo�na�re�kru�ta�cja�na�ocze�ki�wa�ny�kie�ru�nek:�we�te�ry�na�ria�oraz�na ma�kro�kie�ru�nek:
eko�ener�ge�ty�ka�– stu�dia�z przy�szło�ścią!
Łącz�nie�ofe�ru�je�my 22�kie�run�ki�i licz�ne�spe�cjal�no�ści.�Więk�szość�na�szych�stu�diów�koń�czy�się�ty�tu�łem

za�wo�do�wym�in�ży�nie�ra,�po�czym�umoż�li�wia�my�pod�ję�cie�dal�sze�go�kształ�ce�nia�ma�gi�ster�skie�go.
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,�am�bit�nej�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.�Wy�so�kie�stan�dar�dy�kształ�ce�nia�za�pew�nia�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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Nasz uniwersytet przede wszystkim dostarcza rzetelnej wiedzy (wykład
na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, marzec 2009)

Dzień MiŚ-ia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska: 
statuetkę dla najlepszego prowadzącego zajęcia na tym wydziale odbiera
dr inż. Michał Wierzbicki z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
(czerwiec 2010)

Konkurs na najdłuższą chrupkę, Dzień Technologa Żywności 
(maj 2009)

W wolnej od zajęć chwili studenci lubią sobie porzucać siekierą 
(do celu) (majówka Wydziału Leśnego, maj 2009)

Muzykowanie przy ognisku na pikniku Wydziału Ogrodniczego 
(dziś: Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) (maj 2009)

Finaliści konkursów Animaliady 2009 z JM rektorem, panią dziekan
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i Samorządem Studenckim

Czym skorupka za młodu… Do studiowania na naszej uczelni zachęcamy
już od najmłodszych lat; na zdjęciu „delegacja” z The Poznań British
International School (czerwiec 2010)

Uni�wer�sy�tet
Przy�rod�ni�czy�
w Po�zna�niu

zaprasza
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Hol Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu to uczel nia dy na -
micz na, o zna czą cej dla re gio nu i kra ju ro li, uczel nia

o po nad stu let nim ro do wo dzie i ugrun to wa nych tra dy cjach
aka de mic kich. Pre stiż i no wo cze sność, pro fe sjo nal na ka dra
dy dak tycz na i uzna ny do ro bek na uko wy – po twier dza ją czo -
ło we miej sce na sze go uni wer sy te tu w kra ju i je go zna czą cą
po zy cję na are nie mię dzy na ro do wej.

Mi sja uczel ni na wią zu je do jej pa tro na – Au gu sta hra -
bie go Ciesz kow skie go – zna ko mi te go Wiel ko po la ni na, wy -
bit ne go fi lo zo fa, me ce na sa na uki i edu ka cji rol ni czej.

Na sza ofer ta dy dak tycz na i pro gra my stu diów za pew -
nia ją kształ ce nie na wy so kim po zio mie teo re tycz nym
i prak tycz nym, na kie run kach zwią za nych 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, tak że pro duk cją i prze twa rza niem żyw no ści.
Ostat nio uru cho mio no no we kie run ki: ar chi tek tu rę kra jo -
bra zu, go spo dar kę prze strzen ną, die te ty kę, fi nan se i ra -
chun ko wość, po li ty kę spo łecz ną, to wa ro znaw stwo oraz tu -
ry sty kę i re kre ację o spe cjal no ści: agro tu ry sty ka. Od
ro ku 2011 moż na bę dzie stu dio wać na ko lej nych no wych
kie run kach: eko�ener�ge�ty�ka i we�te�ry�na�ria.

Bo ga ta ofer ta oraz wy so kie stan dar dy kształ ce nia za -
pew nia ją na szym ab sol wen tom du że moż li wo ści na ryn ku
pra cy.

Na uczel ni funk cjo nu je Eu ro pej ski Sys tem Trans fe ru
i Aku mu la cji Punk tów (ECTS), dzię ki któ re mu moż li wa jest
wy mia na stu den tów na po zio mie kra jo wym i eu ro pej skim.
Dzia ła pro gram Most -AR, w ra mach któ re go stu den ci od
dru gie go ro ku mo gą stu dio wać przez se mestr lub je den rok
w in nej pol skiej uczel ni przy rod ni czej lub rol ni czej. Na po -
zio mie mię dzy na ro do wym wy mia na stu den tów jest or ga ni -
zo wa na mię dzy in ny mi dzię ki pro gra mom Era smus i Le -
onar do da Vin ci.

Uczel nia kształ ci oko ło 12 000 stu den tów na stu diach
pierw sze go stop nia, w więk szo ści koń czą cych się ty tu łem
za wo do wym in ży nie ra, na stu diach dru gie go stop nia – ma -
gi ster skich, jed no li tych ma gi ster skich i dok to ranc kich oraz
an glo ję zycz nych. Stu den ci ma ją moż li wość wy jaz du na
prak ty ki za gra nicz ne, mię dzy in ny mi do An glii, Ho lan dii,
Nie miec, Szwaj ca rii, Szwe cji, a na wet Au stra lii. Swo je zdol -
no ści i za in te re so wa nia mo gą roz wi jać w 15 ko łach na uko -
wych. Co rocz nie or ga ni zo wa ne są se sje i obo zy na uko we,
a tak że se mi na ria i wy kła dy. Pręż nie dzia ła Sa mo rząd Stu -
denc ki oraz or ga ni za cje: Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów,
Zrze sze nie Stu den tów Pol skich i Sto wa rzy sze nie Ab sol wen -
tów. W zna le zie niu pra cy po ma ga Biu ro Ka rier. Po za na uką
stu den ci uczest ni czą w 17 sek cjach Aka de mic kie go Związ -
ku Spor to we go. Bio rą udział w obo zach jeź dziec kich, nar -
ciar skich i że glar skich. Śpie wać i tań czyć, a przy tym zwie -
dzać świat mo gą w Ze spo le Pie śni i Tań ca „Ła ny”, w Chó rze
„Co ro da Ca me ra” oraz w Ze spo le Trę ba czy My śliw skich
„Ve na tor”. 

Ist nie je tak że moż li wość ubie ga nia się o sty pen dia: so -
cjal ne, spe cjal ne dla osób nie peł no spraw nych, na wy ży wie -
nie, miesz ka nio we, sty pen dia za wy ni ki w na uce lub spo rcie.
Po nad to uczel nia ofe ru je za po mo gi w trud nych sy tu acjach
lo so wych. W swo ich aka de mi kach za pew nia po nad 2100
miejsc w po ko jach jed no -, dwu - i trzy oso bo wych. 

Za�pra�sza�my�więc�do�gro�na�stu�den�tów�Uni�wer�sy�te�-
tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�a że�war�to�tu�stu�dio�wać
– sa�mi�się�prze�ko�naj�cie.
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Przy bli żo ny próg punk to wy obo wią zu ją cy w ro ku aka de mic kim 2010/2011

Wy�dział

WO iAK
WHiBZ
WRiB

WNo ŻiŻ
WRiB
WE -S
WE -S

WMiIŚ
WMiIŚ
WRiB
WMiIŚ

WL
WRiB

WO iAK
WE -S
WRiB
WTD
WRiB

WNo ŻiŻ
WNo ŻiŻ
WHiBZ
WHiBZ
WHiBZ

ar chi tek tu ra kra jo bra zu
bio lo gia

bio tech no lo gia
die te ty ka

eko ener ge ty ka
eko no mia

fi nan se i ra chun ko wość
go spo dar ka prze strzen na – stu dia li cen cjac kie
go spo dar ka prze strzen na – stu dia in ży nier skie

in for ma ty ka i agro in ży nie ria
in ży nie ria śro do wi ska

le śnic two
ochro na śro do wi ska

ogrod nic two
po li ty ka spo łecz na

rol nic two
tech no lo gia drew na

tech ni ka rol ni cza i le śna
tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka

to wa ro znaw stwo
tu ry sty ka i re kre acja

we te ry na ria
zoo tech ni ka

56
24
60
67

od 2011 ro ku
23
50
45
55
7
37
30
22
11
33
7
8
8
37
23
33

od 2011 ro ku
10

Kie�ru�nek
Stu�dia�pierw�sze�go�stop�nia

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne
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www.up.poznan.pl/wrol

W ra mach kie run ku: rol�nic�two�mo żesz zdo być wie dzę do sa mo dziel ne go pro wa dze nia go spo darstw rol nych zgod nie z za -
sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ab sol wen ci są przy go to wa ni do po dej mo wa nia pra cy w spe cja li stycz nych dzia łach rol nic twa,
m.in. w do radz twie rol ni czym, w jed nost kach zwią za nych z ochro ną ro ślin, jed nost kach ba daw czo -roz wo jo wych zwią za nych
z rol nic twem i go spo dar ką żyw no ścio wą, w bran ży ho dow la no -na sien nej. Stu dia I stop nia koń czą się eg za mi nem dy plo mo wym
i da ją ty tuł za wo do we go in ży nie ra. Na stu diach ma gi ster skich mo żesz po sze rzać da lej swo je za in te re so wa nia na wy bra nej spe -
cja li za cji z za kre su: upra wy ro li i ro ślin, łą kar stwa, mi kro bio lo gii, gle bo znaw stwa, ge ne ty ki i ho dow li ro ślin, che mii rol nej.
W trak cie stu diów wie dzę mo żesz skon fron to wać z prak ty ką w kra ju lub za gra ni cą. Stu dia nie sta cjo nar ne na kie run ku: rol�-
nic�two pro wa dzo ne są rów nież ja ko stu dia in ży nier skie i ma gi ster skie. 

In te re su jesz się in for ma ty ką – wy bierz stu dia na ma kro kie run ku: in�for�ma�ty�ka�i agro�in�ży�nie�ria. Dwu stop nio we stu -
dia przy go to wu ją ab sol wen tów do sa mo dziel ne go i twór cze go roz wi ja nia i wdra ża nia no wo cze snych tech no lo gii in for ma tycz -
nych w sze ro ko ro zu mia nych ob sza rach rol nic twa oraz go spo dar ki rol no -spo żyw czej i le śnej. W try bie nie sta cjo nar nym ten ma -
kro kie ru nek jest re ali zo wa ny z na bo rem na stu dia in ży nier skie, z moż li wo ścią kon ty nu owa nia na uki na stu diach ma gi ster skich. 

Ma kro kie ru nek: eko�ener�ge�ty�ka to no wa ofer ta stu diów na na szym wy dzia le. Je go ab sol went bę dzie dys po no wał wie dzą
o po zy ski wa niu ener gii ze źró deł od na wial nych z za cho wa niem za sad sze ro ko po ję tej ochro ny śro do wi ska. In ter dy scy pli nar ny
cha rak ter wy kształ ce nia umoż li wi ab sol wen to wi pra cę w sek to rze ener ge tycz nym, a tak że prze my śle rol no -spo żyw czym i leś -
nic twie.

W ra mach kie run ku: tech�ni�ka�rol�ni�cza�i le�śna stu dia przy go to wu ją ab sol wen tów do użyt ko wa nia i ob słu gi tech nicz nej
ma szyn sto so wa nych w rol nic twie i prze twór stwie pło dów rol nych, da ją ab sol wen tom wie dzę do sa mo dziel ne go i twór cze go wy -
ko rzy sta nia nie kon wen cjo nal nych źró deł ener gii wy stę pu ją cych w rol nic twie i je go oto cze niu oraz przy go to wu ją spe cja li stów
do or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia przed się biorstw usłu go wych dla rol nic twa i je go oto cze nia oraz prze twór stwa rol no -spo żyw -
cze go. Stu dia nie sta cjo nar ne na tym kie run ku re ali zo wa ne są dla spe cjal no ści: in ży nie ria agro ener ge ty ki ja ko stu dia in ży nier -
skie i ma gi ster skie. 

Je śli in te re su jesz się za gad nie nia mi zwią za ny mi z kształ to wa niem śro do wi ska, po dej mij stu dia in ży nier skie i ma gi ster -
skie na kie run ku: ochro�na�śro�do�wi�ska. Na stu diach in ży nier skich mo żesz roz wi jać swo je za in te re so wa nia w za kre sie: eko -
lo gii kra jo bra zu; tech ni ki ochro ny i od no wy gleb; tech ni ki od no wy je zior, rzek i kra jo bra zu; tech no lo gii wo dy i ście ków. Na stu -
diach ma gi ster skich (tak że po stu diach li cen cjac kich) mo żesz po sze rzać swo je za in te re so wa nia na spe cja li za cjach: ochro na
przy ro dy i za rzą dza nie jej za so ba mi; ochro na wód i po wie trza; ochro na i kształ to wa nie za so bów gle bo wych; bio ge oche mia eko -
sys te mów; mo ni to ring i oce ny śro do wi ska. Ab sol wen ci te go kie run ku są do brze przy go to wa ni 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, a tak że w dzia łach ds. ochro ny śro do wi ska przed -
się biorstw pro duk cyj nych. 

Bio�tech�no�lo�gia in te gru je róż ne ob sza ry współ cze snej bio lo gii eks pe ry men tal nej oraz tech no lo gii w ce lu wy ko rzy sta nia
or ga ni zmów ży wych do uzy ska nia no wych pro duk tów i in no wa cyj nych pro ce sów wy twór czych znaj du ją cych za sto so wa nie
w prze my śle far ma ceu tycz nym, dia gno sty ce me dycz nej, prze my śle spo żyw czym, ochro nie śro do wi ska, ho dow li, pro duk cji ro -
ślin nej i zwie rzę cej oraz w pro duk cji ma te ria łów no wej ge ne ra cji. Ce lem kształ ce nia jest przy go to wa nie ab sol wen ta do spraw -
ne go po ru sza nia się na sty ku tech no lo gii i współ cze snych me tod bio lo gii eks pe ry men tal nej. W ra mach stu diów ma gi ster skich
moż na wy brać jed ną z czte rech spe cja li za cji: bio tech no lo gia w pro duk cji ro ślin nej, bio tech no lo gia w pro duk cji zwie rzę cej, bio -
tech no lo gia prze my sło wa, dia gno sty ka ge ne tycz na. Za ję cia na tym kie run ku pro wa dzą wy bit ni spe cja li ści, dla te go bio tech no -
lo gia na na szym uni wer sy te cie uwa ża na jest za jed ną z naj lep szych w kra ju. 

Wiesław�Koziara,�dziekan

Studia�stacjonarne�I�stopnia�(inżynierskie�–�7�semestrów)
Kierunki

ROLNICTWO
Specjalności

� agronomia
� hodowla roślin i nasiennictwo
� ochrona roślin

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności

� technika rolnicza 
� inżynieria agroenergetyki 
� ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie

INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA (makrokierunek)
EKOENERGETYKA (makrokierunek)
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia�stacjonarne�II�stopnia�(magisterskie�–�3�semestry)
Kierunki

ROLNICTWO
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Specjalność
� inżynieria agroenergetyki

INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA (makrokierunek)
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA (po studiach licencjackich – 4 semestry)

Studia�niestacjonarne�I�stopnia�(inżynierskie�–�7�semestrów)
Kierunki

ROLNICTWO
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
EKOENERGETYKA (makrokierunek)
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA (makrokierunek)

Studia�niestacjonarne�II�stopnia�(magisterskie�–�3�semestry)
Kierunki

ROLNICTWO
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – specjalność: inżynieria agroenergetyki
OCHRONA ŚRODOWISKA (po�studiach�licencjackich�– 4�semestry)

Wydział�Rolnictwa
i�Bioinżynierii
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�i�nie�sta�cjo�nar�ne

Kie runek
LE ŚNIC TWO

Spe cjal no ści
� go spo dar ka le śna
� ochro na śro do wi ska le śne go
� przed się bior czość le śna

Wydział�Leśny
http://wles.up.poznan.pl/

Je śli chce cie stu dio wać na wy dzia le łą czą cym dłu gą tra dy cję z no wo cze sno ścią, wy bierz cie Wy dział Le śny, któ re go po -
cząt ki się ga ją 1919 ro ku, kie dy to na ów cze snym Uni wer sy te cie Po znań skim roz po czął swą dzia łal ność Wy dział Rol ni czo -
-Le śny. Nie daw no ob cho dzi li śmy 90-le cie stu diów le śnych! Od 2010 ro ku mo że cie stu dio wać le śnic two nie tyl ko w Po zna -
niu, ale tak że w Za miej sco wym Ośrod ku Dy dak tycz nym w Mi li czu. 

Pro po nu je my Wam stu dia da ją ce wszech stron ną, teo re tycz ną i prak tycz ną wie dzę w za kre sie sze ro ko ro zu mia nej go spo -
dar ki le śnej. Pro gram obej mu je za gad nie nia zwią za ne z na uka mi przy rod ni czy mi, tech nicz no -le śny mi i eko no micz ny mi. 

Obec nie stu dia na na szym wy dzia le są re ali zo wa ne w sys te mie dwu stop nio wym. Sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop -
nia (in ży nier skie) trwa ją 7 se me strów (3,5 ro ku), a dru gie go stop nia (ma gi ster skie) dal sze 3 se me stry. Pro gram stu diów
nie sta cjo nar nych obej mu je 4-let nie stu dia in ży nier skie i 2-let nie ma gi ster skie. Na po cząt ko wych la tach stu diów wy kła da
się przed mio ty ogól ne i pod sta wo we (na przy kład: bo ta ni ka le śna z den dro lo gią i fi to so cjo lo gią; den dro me tria; eko lo gia
z so zo lo gią; geo de zja le śna; gle bo znaw stwo le śne; go spo dar ka ło wiec ka; ma szy no znaw stwo le śne; ochro na przy ro dy; zoo -
lo gia le śna). Na wyż szych la tach po ja wia ją się przed mio ty kie run ko we, za wo do we i spe cja li za cyj ne, do ty czą ce głów nie ho -
dow li i ochro ny la su, użyt ko wa nia za so bów le śnych oraz urzą dza nia i or ga ni za cji leś nic twa. Spe cy fi ką na sze go wy dzia łu
są licz ne za ję cia te re no we, któ re nie tyl ko utrwa la ją w prak ty ce wcze śniej zdo by tą wie dzę teo re tycz ną, ale tak że in te gru -
ją na szych stu den tów. Z du mą pod kre śla my, że stu diu je się u nas w mi łej, ko le żeń skiej at mos fe rze. 

Ja ko ab sol wen ci na sze go wy dzia łu bę dzie cie mo gli pod jąć pra cę w jed nost kach ad mi ni stra cji la sów pań stwo wych i ko -
mu nal nych lub w la sach in nych wła sno ści, w za kła dach usług le śnych, biu rach urzą dza nia la su, par kach na ro do wych
i krajo bra zo wych, szkol nic twie le śnym, pla ców kach na uko wych, in sty tu cjach zwią za nych z le śnic twem i prze strzen nym
za go spo da ro wa niem kra ju, a tak że ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, na sta no wi skach spe cja li stów ochro ny śro -
do wi ska. Uzy ska na wie dza i umie jęt no ści umoż li wią Wam tak że otwie ra nie firm usłu go wych lub po dej mo wa nie pra cy
w pry wat nych pod mio tach go spo dar czych, dzia ła ją cych na rzecz le śnic twa oraz ochro ny śro do wi ska.

Na szym stu den tom ofe ru je my moż li wość pod ję cia stu diów le śnych w Szwe cji (Al narp ko ło Malmö) w ra mach wy mia -
ny za gra nicz nej stu den tów, od by wa ją cej się dzię ki pro gra mom So cra tes Era smus oraz Eu ro fo re ster.

Kto ze chce roz wi jać swo je za in te re so wa nia przy rod ni cze, bę dzie miał ta ką moż li wość w 10 sek cjach pręż nie dzia ła ją -
ce go Ko ła Le śni ków. Każ dy znaj dzie tu coś dla sie bie: bo ta ni cy, or ni to lo dzy, mi ło śni cy nie to pe rzy czy za pa le ni my śli wi. Na
wy dzia le dzia ła tak że Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, naj bar dziej uty tu ło wa na gru pa te go ty pu w Pol sce. Za in te -
re so wa nych drze wa mi i krze wa mi za pra sza my do pięk ne go o każ dej po rze ro ku Ogro du Den dro lo gicz ne go, któ re go ko lek -
cja li czy oko ło 900 tak so nów ro ślin drze wia stych. A dla spra gnio nych wra żeń i przy go dy pro po nu je my da le kie po dró że
przy rod ni cze, na przy kład w sy be ryj ską taj gę (współ pra cu je my z Wy dzia łem My śliw skim Aka de mii Rol ni czej w Ir kuc ku).

Ma�my�na�dzie�ję,�że�zde�cy�du�je�cie�się�na�pod�ję�cie�stu�diów�na�na�szym�wy�dzia�le.�Ser�decz�nie�Was�do�te�go
za�chę�ca�my!

Jarosław�Szaban,�adiunkt�w�Katedrze�Użytkowania�Lasu
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www.up.poznan.pl/whibzKie runki
ZOOTECHNIKA

Spe cjal no ści
� hodowla zwierząt
� hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich
� ekologiczny chów zwierząt

BIOLOGIA
Spe cjal no ść

� biologia stosowana

TURYSTYKA I REKREACJA
Spe cjal no ść

� agroturystyka

WE TE RY NA RIA*

Wydział�Hodowli
i�Biologii�Zwierząt

To je den z naj star szych wy dzia łów obec ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Je go po ten cjał na uko wy to ak tu al nie 102
na uczy cie li aka de mic kich, w tym 38 sa mo dziel nych pra cow ni ków na uki (wśród nich 24 pro fe so rów ty tu lar nych) i 58 osób ze stop -
niem na uko wym dok to ra oraz 40 pra cow ni ków in ży nie ryj no -tech nicz nych i pię ciu ad mi ni stra cyj nych. Wy dział pro wa dzi dzia łal ność
na uko wo -ba daw czą oraz dy dak tycz ną. 

Dzia�łal�ność�na�uko�wo�-ba�daw�cza jest bar dzo zróż ni co wa na i obej mu je za gad nie nia:
� sto so wa nia no wo cze snych tech nik i tech no lo gii ho dow li i cho wu zwie rząt
� tech no lo gii pro duk cji i kon ser wa cji pasz
� ana li zy ja ko ści pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce go 
� bio lo gii, ho dow li i re in tro duk cji gi ną cych i za gro żo nych ga tun ków zwie rząt
� bio lo gii i bio tech no lo gii roz ro du zwie rząt
� ge ne ty ki po pu la cyj nej
� en do kry no lo gii i neu ro en do kry no lo gii mo le ku lar nej i ko mór ko wej
� wpły wu czyn ni ków eg zo gen nych i en do gen nych na me ta bo lizm or ga ni zmów zwie rzę cych.

Wy mier nym efek tem tej dzia łal no ści są pa ten ty, wdro że nia oraz pu bli ka cje w cza so pi smach na uko wych. Szcze gól ną uwa gę zwra -
ca ro sną ca w ostat nich la tach licz ba pu bli ka cji w re no mo wa nych cza so pi smach na uko wych o za się gu mię dzy na ro do wym. Dzię ki du -
żej ak tyw no ści na uko wej i pu bli ka cyj nej wy dział zo stał w 2010 ro ku za kla sy fi ko wa ny przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go do I ka te go rii jed no stek na uko wych. Jed nost ki na uko wo -dy dak tycz ne Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt współ pra cu ją
z licz ny mi ośrod ka mi na uko wy mi w kra ju i za gra ni cą: pro wa dzą wspól ne ba da nia na uko we oraz sta że za gra nicz ne dok to ran tów i pra -
cow ni ków wy dzia łu. Ist nie je tak że moż li wość wy jaz dów za gra nicz nych stu den tów.

W ofer cie dy dak tycz nej wy dzia łu znaj du ją się licz ne spe cja li za cje, wy bie ra ne przez stu den tów zgod nie z ich za in te re so wa nia mi
w ra mach stu diów dru gie go stop nia. Ofer ta ta jest bar dzo ela stycz na, do sto so wy wa na do za in te re so wań stu den tów oraz zmie nia ją ce -
go się za po trze bo wa nia na ryn ku pra cy.

Stu dia na kie run ku: zoo�tech�ni�ka da ją ab sol wen tom wie dzę z za kre su ho dow li i pro duk cji zwie rzę cej, a tak że nie zbęd ne wia do -
mo ści do ty czą ce pro duk cji ro ślin nej, uzu peł nio ne in for ma cja mi eko no micz no -spo łecz ny mi i or ga ni za cyj ny mi oraz za gad nie nia mi zwią -
za ny mi z ochro ną przy ro dy i śro do wi ska na tu ral ne go. Stu dia na kie run ku: tu�ry�sty�ka�i re�kre�acja obej mu ją licz ne przed mio ty tu ry -
stycz ne, przy go to wu jąc ab sol wen ta do pra cy w ośrod kach i fir mach bran ży tu ry stycz nej i agro tu ry stycz nej, a tak że w in sty tu cjach
pu blicz nych. Stu dia na kie run ku: bio�lo�gia ofe ru ją bo ga ty, atrak cyj ny pro gram, obej mu ją cy za rów no pod sta wo we na uki bio lo gicz ne,
jak i dys cy pli ny na uko we zaj mu ją ce się bio lo gią sto so wa ną w od nie sie niu do zwie rząt i ro ślin. Ab sol wen ci te go kie run ku stu diów są
do brze przy go to wa ni do pra cy w pla ców kach na uko wo -ba daw czych, a tak że re zer wa tach przy ro dy i par kach na ro do wych. Stu dia na
kie run ku: we�te�ry�na�ria sta no wią in te re su ją cą ofer tę edu ka cyj ną dla osób wy ka zu ją cych za in te re so wa nie le cze niem zwie rząt i pro fi -
lak ty ką we te ry na ryj ną, umoż li wia ją zdo by cie grun tow nej wie dzy z za kre su na uk pod sta wo wych na te mat funk cjo no wa nia or ga ni -
zmów zwie rzę cych, a tak że sze ro kie go za so bu wie dzy z za kre su na uk we te ry na ryj nych. 

Na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt pro wa dzo ne są rów nież stu�dia�po�dy�plo�mo�we: 
� me ne dżer pro duk tu tu ry stycz ne go
� z za kre su kon wen cji wa szyng toń skiej CI TES.
Re ali zu je się tak że trze ci sto pień kształ ce nia, obej mu ją cy stu�dium�dok�to�ranc�kie�sta�cjo�nar�ne�i nie�sta�cjo�nar�ne.

Małgorzata�Szumacher-Strabel,�dziekan
* Re kru ta cja od ro ku aka de mic kie go 2011/2012.
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www.up.poznan.pl/wtdStu�dia�sta�cjo�nar�ne

Kie run ek
TECH NO LO GIA DREW NA

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

Stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne

Kie run ek
TECH NO LO GIA DREW NA

Spe cjal no ści
� me cha nicz na tech no lo gia drew na
� me blar stwo

Wydział�Technologii
Drewna
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W ra mach kie run ku: tech�no�lo�gia�drew�na�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 trzech se me strów re ali zo wa ne są przed mio ty wspól ne dla wszyst kich spe cjal no ści. Od czwar te go se -
me stru stu den ci wy bie ra ją spe cjal ność kształ ce nia. 

Stu dia są re ali zo wa ne w sys te mie dwu stop nio wym. Stu dia I stop nia koń czą się po sied miu se me strach 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. Stu dia II stop nia trwa ją trzy se me stry, a ich
ukoń cze nie upraw nia do ty tu łu za wo do we go ma gi stra in ży nie ra tech no lo gii drew na. Pro fil stu diów ma cha rak ter
po li tech nicz ny. Od kan dy da tów ocze ku je się ele men tar nej wie dzy z ma te ma ty ki oraz fi zy ki lub che mii. Uła twia to
na ukę w dzie dzi nie przed mio tów tech nicz nych. Na tech no lo gię drew na o je den in deks ubie ga się nie co po nad je den
kan dy dat. 

Licz ba ofert pra cy od lat prze kra cza licz bę ab sol wen tów, któ rzy bez po śred nio po ukoń cze niu stu diów za trud -
nia ni są na sta no wi skach tech no lo gów, kon struk to rów, pro jek tan tów i or ga ni za to rów pro ce sów pro duk cyj nych, m.in.
w za kła dach wy ko rzy stu ją cych drew no i two rzy wa drzew ne, me cha nicz ne go i che micz ne go prze ro bu drew na, pro -
duk cji ce lu lo zy i pa pie ru. Licz na gru pa ab sol wen tów po dej mu je pra cę w za kła dach me blar skich, w tym na sta no wi -
skach kon struk to rów i pro jek tan tów me bli. 

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 (tak że w sys te mie dwu stop nio wym). 

Ryszard�Guzenda,�dziekan
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Licz ba kan dy da tów ubie ga ją ca 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 po wy żej spe cjal no ści kie run ku: ogrod nic two ubie gał się je den kan dy dat, na
kształ to wa nie te re nów zie le ni zaś pra wie czte rech. 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, a tak że do pro jek to wa nia, urzą dza nia i re wa lo ry za 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 oraz w szkol nic twie. 

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 o przy ję cie na kie ru nek: ar�chi�tek�tu�ra�kra�jo�bra�zu�– na stu -
diach sta cjo nar nych lub nie sta cjo nar nych. Po ukoń cze niu stu diów I stop nia ab sol went otrzy ma ty tuł za wo do wy: in -
ży nier ar chi tekt kra jo bra zu. O miej sce na stu diach sta cjo nar nych na tym kie run ku w 2009 ro ku ubie ga ło się pię ciu
kan dy da tów. 

Uwa ga! Wszy scy chęt ni do stu dio wa nia na kie run ku: ar chi tek tu ra kra jo bra zu 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.

Piotr�Urbański,�dziekan

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne

Kie run ki
OGRODNICTWO

Spe cjal no ści
� ogrod nic two ogól ne
� ho dow la ro ślin i na sien nic two
� ochro na ro ślin ogrod ni czych
� kształ to wa nie te re nów zie le ni

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Stu�dia�niesta�cjo�nar�ne

Kie run ki
OGRODNICTWO

Spe cjal no ści
� ogrod nic two ogól ne
� ho dow la ro ślin i na sien nic two
� kształ to wa nie te re nów zie le ni

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wydział�Ogrodnictwa
i�Architektury

Krajobrazu
www.up.poznan.pl/wogr
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Dla cze go cu kier jest słod ki? W ja ki spo sób wy twa rza się od żyw ki dla nie mow ląt, chleb pum per ni kel, chrup ki,
ka wę roz pusz czal ną, sa la mi? Jak na le ży ra cjo nal nie od ży wiać sie bie i in nych? Jak prze dłu ża się trwa łość mle ka,
mię sa i je go prze two rów? Lu bisz pro wa dzić do świad cze nia i roz wią zy wać pro ble my? Za sta nów się nad pod ję ciem
stu diów na kie run ku: tech�no�lo�gia�żyw�no�ści�i ży�wie�nie�czło�wie�ka. Stu dia tu ma ją cha rak ter dwu stop nio wy;
stu dia I stop nia – in ży nier skie (3,5 ro ku) i II stop nia – ma gi ster skie (1,5 ro ku). W pro gra mie stu diów sta cjo nar -
nych I stop nia stu dent bę dzie mógł wy brać jed ną z trzech spe cjal no ści: tech no lo gia żyw no ści, ży wie nie czło wie ka,
bio tech no lo gia żyw no ści. Wy bór spe cjal no ści na stę pu je po II ro ku stu diów. 

In te re su jesz się ra cjo nal nym ży wie niem oraz je go wpły wem na zdro wie czło wie ka? Chciał byś po znać za sa dy
pla no wa nia ży wie nia dla róż nych grup kon su men tów oraz taj ni ki sto so wa nia te ra pii die te tycz nych? Z ca łą pew no -
ścią dla Cie bie prze zna czo ne są stu dia na kie run ku: die�te�ty�ka. Stu dia są jed no stop nio we – li cen cjac kie (3,5 ro ku),
a ich ab sol wen ci są przy go to wa ni do pod ję cia stu diów II stop nia. Ist nie je moż li wość kon ty nu owa nia na uki na wyż -
szym po zio mie kształ ce nia o zbli żo nym pro fi lu dzię ki pod ję ciu stu diów ma gi ster skich na kie run ku tech no lo gia żyw -
no ści i ży wie nie czło wie ka. 

Chcesz się do wie dzieć, jak stwo rzyć pro dukt żyw no ścio wy od sa me go po cząt ku, czy li od po la, far my, sa du, la su
przez za kład pro duk cji i prze twór stwa do go to we go, opa ko wa ne go, za ku pio ne go przez kon su men ta i spo ży te go? Jak
spraw nie za rzą dzać tą pro duk cją? Jak sys te mo wo dbać o ja kość i bez pie czeń stwo zdro wot ne? Jak or ga ni zo wać ob -
rót, hurt i sprze daż ta kie go to wa ru, jak go eks por to wać? Te go wszyst kie go do wiesz się na uni kal nym w ska li kra ju,
uczą cym za rzą dza nia ja ko ścią pro duk tów rol no -spo żyw czych kie run ku: to�wa�ro�znaw�stwo. Stu dia są jed no stop -
nio we – in ży nier skie (3,5 ro ku), przy go to wu ją ab sol wen tów do pod ję cia stu diów II stop nia. Moż li we jest kon ty nu -
owa nie na uki na wyż szym po zio mie kształ ce nia i pod ję cie stu diów ma gi ster skich, na przy kład na kie run ku tech no -
lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka lub po krew nym. 

Wy�dział�Na�uk�o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu dys po nu je ba zą po zwa la ją cą kształ cić umie jęt no ści prak tycz ne stu -
den ta i pro wa dzić pra ce eks pe ry men tal ne. Ka dra aka de mic ka ma bo ga te do świad cze nie za wo do we i wie dzę prak -
tycz ną, a tak że kon tak ty z za gra nicz ny mi ośrod ka mi na uko wy mi.

Piotr�Konieczny,�prodziekan

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
� tech no lo gia żyw no ści
� ży wie nie czło wie ka
� 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

www.up.poznan.pl/wnoziz
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www.up.poznan.pl/wmiis

In�ży�nie�ria�śro�do�wi�ska jest kie run kiem, na któ rym speł nić się mo gą kan dy da ci in te re su ją cy się za rów no tech -
ni ką, jak i przy ro dą. Da je on moż li wość za trud nie nia, tak więc i na si ab sol wen ci w zde cy do wa nej więk szo ści znaj du -
ją in te re su ją cą pra cę, ści śle zwią za ną ze zdo by ty mi na stu diach kwa li fi ka cja mi. Ab sol wen ci są przy go to wa ni do pro -
jek to wa nia, wy ko naw stwa i eks plo ata cji m.in.: sie ci wod no -ka na li za cyj nych, urzą dzeń i bu dow li wod nych, skła do wisk
od pa dów i oczysz czal ni ście ków, in sta la cji we wnętrz nych bu dyn ków (sa ni tar nej, wen ty la cyj nej i ga zo wej), za bez pie -
czeń przed za gro że nia mi po wo dzią i su szą oraz re gu la cji cie ków. Ce nio ne przez pra co daw ców są też na by te w cza -
sie stu diów umie jęt no ści spo rzą dza nia ocen od dzia ły wa nia na śro do wi sko, re kul ty wa cji te re nów zde wa sto wa nych
i re na tu ry za cji oraz ochro ny sie dlisk przed za gro że nia mi (dzia ła nia prze ciw e ro zyj ne, uniesz ko dli wia nie i za go spo -
da ro wa nie ście ków i od pa dów). Ab sol wen ci znaj du ją za trud nie nie m.in. w: przed się bior stwach bu dow la nych, in sta -
la cyj nych i usług ko mu nal nych, w biu rach pro jek to wych, przed się bior stwach pro duk cji i ob ro tu ma te ria ła mi bu -
dow la ny mi i in sta la cyj ny mi, w ad mi ni stra cji oraz w ośrod kach ba dań i kon tro li śro do wi ska. Po ukoń cze niu stu diów
i od by ciu prak ty ki ab sol wen ci ma ją moż li wość ubie ga nia się o upraw nie nia bu dow la ne.

Go�spo�dar�ka�prze�strzen�na jest kie run kiem, na któ rym speł nić się mo gą kan dy da ci in te re su ją cy się przy ro dą
i kra jo bra zem w po wią za niu z za gad nie nia mi eko no micz ny mi, spo łecz ny mi i tech nicz ny mi. Ukoń cze nie tych stu -
diów umoż li wia zdo by cie licz nych, ce nio nych przez pra co daw ców kwa li fi ka cji, któ re po zwa la ją m.in. na: przy go to -
wa nie do ku men tów pla ni stycz nych i ofert in we sty cyj nych, pra cę w pro ce sie za rzą dza nia mia sta mi, gmi na mi, po -
wia ta mi, wo je wódz twa mi i w ska li kra jo wej, po dej mo wa nie współ pra cy z re gio na mi eu ro pej ski mi oraz udział
w po zy ski wa niu środ ków z Unii Eu ro pej skiej na roz wój re gio nal ny i in fra struk tu rę, opra co wy wa nie pla nów za go -
spo da ro wa nia te re nu i pla nów miej sco wych, kon stru owa nie lo kal nych stra te gii roz wo ju gmin i re gio nów oraz re wi -
ta li za cji ob sza rów wiej skich. Cen ne są też umie jęt no ści kształ to wa nia śro do wi ska ze szcze gól nym uwzględ nie niem
za cho wa nia ła du prze strzen ne go oraz za sad roz wo ju zrów no wa żo ne go, oce ny za so bów i sta nu śro do wi ska przy rod -
ni cze go oraz wpły wu in we sto wa nia na śro do wi sko, go spo dar ki grun ta mi, pro gra mów i apli ka cji Sys te mów In for ma -
cji Prze strzen nej (SIP) i GIS.

Krzysztof�Szoszkiewicz,�prodziekan

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne
i�niestacjonarne

Kie run ki
IN ŻY NIE RIA ŚRO DO WI SKA

Spe cjal no ści
� in ży nie ria kształ to wa nia 

i ochro ny śro do wi ska
� 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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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne
i�niestacjonarne�I�i�II�stopnia

Kie run ki
EKONOMIA

Spe cjal no ść
� 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

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�i�niestacjonarne�I�stopnia

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

Wydział�
Ekonomiczno-

-Społeczny
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W ra mach 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. Stu den ci
po dej mu ją cy stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne na tym kie run ku zdo by wa ją wszech stron ne wy kształ ce nie, m.in.
w za kre sie eko no mii, eko no mi ki go spo dar ki żyw no ścio wej, po li ty ki go spo dar czej i spo łecz nej, fi nan sów, ban ko wo -
ści, pra wa go spo dar cze go, po li ty ki rol nej UE. Ab sol wen ci przy go to wa ni są do pra cy w in sty tu cjach i przed się bior -
stwach zwią za nych z go spo dar ką żyw no ścio wą, w ad mi ni stra cji cen tral nej i lo kal nej. Pro fil kształ ce nia da je im moż -
li wość pod ję cia pra cy tak że w in nych dzia łach go spo dar ki. Po ukoń cze niu trzy let nich stu diów I stop nia ist nie je
moż li wość kon ty nu owa nia na uki na dwu let nich stu diach II stop nia w sys te mie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym.
Ab sol wen ci uzy sku ją ty tuł li cen cja ta i ma gi stra eko no mii w za kre sie eko no mi ki go spo dar ki żyw no ścio wej. 

Na kie run ku: fi�nan�se�i ra�chun�ko�wość�re ali zo wa ne są trzy let nie stu dia I stop nia w sys te mie sta cjo nar nym
i nie sta cjo nar nym. Stu den ci po dej mu ją cy stu dia na tym kie run ku zdo by wa ją wszech stron ne wy kształ ce nie eko no -
micz ne, m.in. w za kre sie fi nan sów i ra chun ko wo ści, fi nan sów pu blicz nych, fi nan sów przed się biorstw, ban ko wo ści,
ubez pie czeń, ana liz fi nan so wych oraz praw nych, rze czo wych i fi nan so wych uwa run ko wań dzia łal no ści go spo dar -
czej. Pro gram te go kie run ku umoż li wia roz wój ta len tu przed się bior czo ści przy szłych pra cow ni ków ja ko spe cy ficz -
ne go za so bu eko no micz ne go. Ab sol wen ci uzy sku ją ty tuł za wo do wy li cen cja ta w za kre sie fi nan sów i ra chun ko wo ści. 

W ra mach kie run ku: po�li�ty�ka�spo�łecz�na re ali zo wa ne są trzy let nie stu dia I stop nia w sys te mie sta cjo nar nym
i nie sta cjo nar nym. Stu den ci po dej mu ją cy na ukę na tym kie run ku zdo by wa ją sze ro ką wie dzę o przy czy nach i prze -
ja wach zja wisk i kwe stii spo łecz nych, spo so bach za po bie ga nia, roz wią zy wa nia i ła go dze nia pro ble mów spo łecz nych,
in stru men tach praw nych i fi nan so wych po li ty ki spo łecz nej oraz za da niach i funk cjo no wa niu in sty tu cji sfe ry spo -
łecz nej. Pro gram stu diów przy go to wu je stu den tów do pra cy w za kre sie pla no wa nia oraz prak tycz nych za sto so wań
po li ty ki spo łecz nej w wie lu dzie dzi nach ży cia spo łecz no -go spo dar cze go, na róż nych sta no wi skach w sek to rze pu -
blicz nym, spo łecz nym i ryn ko wym. 

Zespół
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KO�łO NA�UKO�WE ROL�NI�KóW
Swo je za in te re so wa nia stu den ci re ali zu ją po przez sa mo dziel ne lub ze spo łowe badania
z za kre su agro no mii, łą kar stwa i mi kro bio lo gii. Wy ni ki pre zen tu ją na se mi na riach oraz
kon fe ren cjach na uko wych – kra jo wych i za gra nicz nych. Po nad to or ga ni zu ją spo tka nia,
se mi na ria i se sje na uko we oraz wy jaz dy za gra nicz ne w ra mach wspól nych pro jek tów kra -
jów Unii Eu ro pej skiej.

KO�łO NA�UKO�WE IN�Ży�NIE�RII ROL�NI�cZEj
Jed nym z pod sta wo wych dzia łań ko ła są ba da nia nad opra co wy wa niem sku tecz nych,
przy ja znych śro do wi sku oraz ta nich me tod re cy klin gu od pa dów rol ni czych, rol no -prze -
my sło wych i ko mu nal nych, przy uwzględ nie niu ist nie ją cych prze pi sów. Człon ko wie ko ła
or ga ni zu ją kon fe ren cje i im pre zy te ma tycz ne oraz uczest ni czą w róż ne go ro dza ju przed -
się wzię ciach po zauczel nia nych.

KO�łO NA�UKO�WE STU�DEN�TóW BIO�TEcH�NO�LO�GII OPE�RON
Pod sta wo wym ce lem ko ła jest po sze rze nie wie dzy z za kre su współ cze snej bio tech no lo gii.
Człon ko wie ko ła or ga ni zu ją se mi na ria, wy kła dy i kon fe ren cje oraz pa ne le dys ku syj ne
z udzia łem wy bit nych na ukow ców z kra ju i za gra ni cy. Uczest ni czą w stu denc kich se sjach
na uko wych oraz zjaz dach Aka de mic kie go Sto wa rzy sze nia Stu den tów Bio tech no lo gii,
gdzie pre zen tu ją wy ni ki pro jek tów na uko wych. 

KO�łO NA�UKO�WE OcHRO�Ny ŚRO�DO�WI�SKA
Głów nym ce lem ko ła jest za po zna nie się z prak tycz ny mi aspek ta mi ochro ny śro do wi ska.
Człon ko wie pro wa dzą ak tyw ną dzia łal ność dy dak tycz ną i na uko wo-ba daw czą, m.in .: or ga -
ni zo wa nie kon fe ren cji na uko wych, pro wa dze nie kur su fi to in dy ka cji, szko le nia w Wo je wódz kim In spek to ra cie
Ochro ny Śro do wi ska, or ga ni zo wa nie obo zów na uko wych i wy cie czek dy dak tycz nych, pro mo wa nie Świa to we go
Dnia Ochro ny Śro do wi ska, pro wa dze nie ak cji in for ma cyj nych i edu ka cyj nych.

KO�łO NA�UKO�WE IN�fOR�MA�Ty�KóW
Je że li chcesz po siąść wie dzę z za kre su two rze nia pro gra mów w naj now szych tech no lo giach, uczest ni czyć w dys -
ku sjach o przy szłości stron in ter ne to wych, zdo by wać cer ty fi ka ty fir mo wa ne przez Mi cro soft oraz po znać cie -
ka wych lu dzi i na wią zać kon tak ty – wstąp do Ko ła Na uko we go In for ma ty ków. Człon ko wie ko ła or ga ni zu ją
kon fe ren cje i im pre zy na uczel ni, spo tka nia w fir mie Mi cro soft, gdzie uczest ni czą w kon kur sach, np. Ima gi ne
Cup. 

Dzia ła my na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, a nasza hi -
sto ria sięga już 1919 ro ku. Człon ka mi ko ła są stu den ci, któ rych pa sją jest przy ro da. Trze -
ba pod kre ślić, że nie są to wy łącz nie lu dzie z Wy dzia łu Le śne go. Obec nie w ra mach ko -
ła dzia ła ją na stę pu ją ce sek cje: bo ta nicz na, den dro lo gicz na, en to mo lo gicz na,
geo ma tycz na, ky no lo gii my śliw skiej, ło wiec ka, or ni to lo gicz na, przy rod ni cza, strze lec ka
i te rio lo gicz na. Co ro ku or ga ni zu je my m.in.: stu denc ką wi gi lię wy dzia ło wą, Mię dzy na ro -
do we Za wo dy Stu den tów Le śnic twa, skrom ny Bal Le śni ka (na ostat nim ba wi ło się 260
osób!) oraz ak cje edu ka cyj ne w po znań skich szko łach. Oprócz te go po szcze gól ne sek cje
or ga ni zu ją wy jaz dy i pre lek cje. Je ste śmy rów nież ak tyw ny mi człon ka mi IFSA (Mię dzy -
na ro do wego Zrze sze nia Stu den tów Le śnic twa). Sie dzi ba i bi blio te ka Ko ła Le śników znaj -
du ją się na par te rze w Do mu Stu denc kiego „Przy le sie”. 

KOłA NAUKOWE WyDZIAłU

ROLNIcTWA I BIOINŻyNIERII

KOłO
LEŚNIKóW

Badania w terenie

Na takim sprzęcie się
pracuje

Rewizyta naszych
studentów w Bretanii
(Francja, kwiecień
2010)

Obchody 90-lecia Koła Leśników, wrzesień 2009

Edukacja

Sekcja kynologiczna
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Cze ka na wszyst kich za in te re so wa nych prze ży ciem au ten tycz nej przy go dy z na uką. Wy -
ni ki ba dań prze pro wa dzo nych w ra mach stu denc kie go ru chu na uko we go są pre zen to wa -
ne na do rocz nym sym po zjum wy dzia ło wym KNZiB, a naj lep sze opra co wa nia na uczel nia -
nej se sji stu denc kich kół na uko wych oraz na fo rum mię dzy uczel nia nym. Au to rzy prac
ba daw czych, któ re po wsta ły w KNZiB, są lau re ata mi licz nych na gród. Pra ca tu wzbo ga -
ca wie dzę, kształ tu je umie jęt no ści oraz umoż li wia in we sto wa nie we wła sny roz wój. War -
to za uwa żyć, że dok to ran ci i wie lu pra cow ni ków ka dry na uko wej w swo ich ży cio ry sach
wy ka zu ją wcze śniej szą dzia łal ność w KNZiB.

Ko ło Na uko we Ogrod ni ków po wsta ło w 1958 ro ku i obec -
nie skła da się z czte rech sek cji: flo ry stycz nej, ar chi tek tu ry
kra jo bra zu, ho dow li ro ślin i na sien nic twa oraz in for ma -
tycz nej. W ra mach dzia łal no ści or ga ni zu je my m.in. ga lę
ślub ną (na zdję ciu obok), dzień wio sny, wy sta wy kom po zy -
cji bo żo na ro dze nio wych i wiel ka noc nych, wy sta wy fo to gra -
ficz ne, warsz ta ty ry sun ko we i ma lar skie oraz hepe nin gi.
Stu den ci mo gą wy ko ny wać pra ce na uko we, a tak że uczest -
ni czyć w kur sach flo ry stycz nych, in for ma tycz nych i bon sai
oraz w wy jaz dach stu dyj nych kra jo wych i za gra nicz nych.

KOłO NAUKOWE
OGRODNIKóW

Z ko ni kiem pol skim

Pomiary szerokości pnia drzewa
Projekt 

„Ogród dla mieszczucha”

Gala ślubna

Dzia ła my na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, na sze
sze re gi za si la co rocz nie oko ło 60 stu den tów kie run ków:
tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka; die te ty ka i to -
wa ro znaw stwo, re ali zu ją cych swo je na uko we pa sje w trzech
sek cjach: ży wie nie czło wie ka i die te ty ka; bio tech no lo gia
żyw no ści oraz tech no lo gia mię sa. Stu den ci za an ga żo wa ni
w pra cę ko ła łą czą pra cę na uko wą ze świet ną za ba wą. Na -
sze pra ce na uko we zdo by wa ją na gro dy na se sjach stu denc -
kich kół na uko wych. Tra dy cją jest or ga ni zo wa nie Dnia
Tech no lo ga Żyw no ści – co rocz nej ple ne ro wej im pre zy, któ -
ra sta je się oka zją do wspól nej za ba wy stu den tów i pro fe so -
rów. Pod czas tej im pre zy każ dy ma moż li wość skosz to wa -
nia efek tów pra cy stu den tów: wy pro du ko wa ne go we dług
stu denc kiej re cep tu ry pi wa czy kieł ba sy z gril la.

KOłO NAUKOWE
TEcHNOLOGóW ŻyWNOŚcI

Konkurs na najlepsze 
spaghetti

Piwo produkowane 
przez studentów →

Hagiel (5%) oraz 
Siewca (6%)

KOłO NAUKOWE
ZOOTEcHNIKóW I BIOLOGóW
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Ko ło po wsta ło w 2009 ro ku. Je go dzia łal ność sku pia się przede
wszyst kim na pla no wa niu prze strzen nym, in fra struk tu rze tech -
nicz nej i spo łecz nej, za rzą dza niu re gio na mi, sa mo rzą dzie te ry to -
rial nym oraz sze ro ko ro zu mia nym ła dzie prze strzen nym. Ko ło
zrze sza stu den tów kie run ku: go spo dar ka prze strzen na, któ rzy bio -
rą udział w cy klicz nie or ga ni zo wa nych kon fe ren cjach i warsz ta tach:
Dzień Urba ni sty, GIS Day i „Urba ni sty ka w pro ce sach in we sty cyj -
nych”. W ra mach dzia łal no ści ko ła
or ga ni zo wa ne są se mi na ria na uko -
we, pre lek cje i wi zy ty w fir mach
zaj mu ją cych się go spo dar ką i pla -
no wa niem prze strzen nym. Człon -
ko wie ko ła zaj mu ją się wy ko rzy -
sta niem tech nik kom pu te ro wych
w ba da niu zja wisk spo łecz no -go -
spo dar czych; GIS roz wią zy wa -
niem pro ble mów prze strzen nych
oraz wi zu ali za cją 3D pro jek tów
urba ni stycz nych.

KOłO NAUKOWE
GOSPODARKI
PRZESTRZENNEj

Działalność koła skupia się przede wszystkim na
planowaniu przestrzennym

Człon ko wie na sze go ko ła wy wo dzą się z gru py stu den tów, któ rzy chcą po sze rzać swo je ho ry zon ty, są za -
in te re so wa ni tech ni ką i wszyst kim, co pro po nu je nam nasz kie ru nek. Łą czą nas wspól ne za in te re so wa -

nia oraz po trze ba zdo by wa nia i po sze rza nia wie dzy, któ rą chce my po łą czyć z do brą za ba wą.

Opie ku nem ko ła jest dr inż. Ja cek Mą draw ski,
któ ry wspie ra na sze po my sły, a tak że ma dla nas cie -
ka we pro po zy cje.

Uczest nic two w ko le na uko wym umoż li wia nam:
� udział w pra cach na uko wo -ba daw czych

� wy jaz dy w te ren w ce lu po zna nia róż nych roz -
wią zań tech nicz nych

� wy ciecz ki do firm, pod czas któ rych mo że my
za po znać się z pra cą w na szym przy szłym za -
wo dzie

� se mi na ria na uko we

� spo tka nia in te gra cyj ne – roz mo wy przy gril lu
i nie tyl ko. 

Na sze ko ło jest otwar te dla wszyst kich, nie tyl ko
stu den tów Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi -
ska, je że li więc masz cie ka we po my sły i chcesz ak tyw -
nie uczest ni czyć w ży ciu stu denc kim – za pra sza my! 

KOłO NAUKOWE INŻyNIERóW
ŚRODOWISKA
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W ramach działalności koła organizowane są
m.in. seminaria i prelekcje

Oto my, członkowie Koła
Naukowego Gospodarki
Przestrzennej

W terenie
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Ko ło Na uko we Tech no lo gów Drew na na Wy dzia le Tech -
no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu sta ra się po głę bić wie dzę aka de mic ką z za kre su tech -
no lo gii drew na, jak rów nież za zna jo mić się z naj now szy mi roz wią za nia mi obec ny mi
w prze my śle. Człon ko wie ko ła re gu lar nie bio rą udział w mię dzy na ro do wych kon fe ren -
cjach na uko wych w Zwo le niu (Sło wa cja), gdzie pre zen tu ją wy ni ki ba dań. Rok rocz nie
w okre sie let nim or ga ni zo wa ne są obo zy na uko we ma ją ce zgłę bić prak tycz ną wie dzę
do ty czą cą tech no lo gii drew na. W ra mach dzia łal no ści Ko ła Na uko we go od by wa ją się
rów nież jed no dnio we wy jaz dy do za kła dów prze my sło wych, po zwa la ją ce na za po zna nie
się z pro ce sem pro duk cyj nym. 

KOłO NAUKOWE
TEcHNOLOGóW DREWNA

Ko ło Na uko we Mło dych Me ne dże rów po wsta ło w 1991 ro ku
w Ka te drze Eko no mii Wy dzia łu Rol ni cze go. Obec nie licz ba
człon ków ko ła się ga 30 osób, któ re są głów nie stu den ta mi kie -
run ku: eko no mia, a tak że: ochro na śro do wi ska, agro tu ry sty -
ka. Głów nym ce lem ko ła jest po głę bia nie wie dzy i za in te re so -
wań stu den tów, po łą czo ne z moż li wo ścią udzia łu w pra cach
na uko wo -ba daw czych:
� po sze rza nie umie jęt no ści or ga ni za cyj nych oraz pra cy 

ze spo ło wej
� przy go to wy wa nie re fe ra tów i for mu ło wa nie wnio sków 

na pod sta wie wy ni ków ba dań,
� na uka au to pre zen ta cji.

KOłO NAUKOWE MłODycH MENEDŻERóW

Ko ło Na uko we Eko no mi stów Agro biz ne su roz po czę ło swą dzia -
łal ność 15 mar ca 2001 ro ku. Je go głów ny mi ce la mi jest:
� pod no sze nie i roz wi ja nie wie dzy człon ków ko ła z za kre su

eko no mii, eko no mi ki go spo dar ki żyw no ścio wej oraz przed -
się bior czo ści

� or ga ni zo wa nie za jęć se mi na ryj nych
� or ga ni zo wa nie se sji i ba dań na uko wych
� mię dzy na ro do wa wy mia na człon ków ko ła
� na wią zy wa nie kon tak tów z in sty tu cja mi kra jo wy mi 

i za gra nicz ny mi
� pro mo wa nie człon ków ko ła w biz ne sie i ad mi ni stra cji
� or ga ni zo wa nie im prez i wy jaz dów in te gra cyj nych, in te gra cja człon ków ko ła z pra cow ni ka mi na uko wy mi 

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.
Dzia ła my w mię dzy na ro do wej or ga ni za cji SI FE – Stu dents In Free En ter pri se – Stu den ci dla Przed się bior czo ści, któ rej
mi sją jest krze wie nie idei przed się bior czo ści wśród lo kal nych spo łecz no ści i wy ko ny wa nie dru ży no wych pro jek tów. 

KOłO NAUKOWE
EKONOMISTóW
AGROBIZNESU

Działamy w międzynarodowej organizacji SIFE

W Beskidzie Niskim spotkaliśmy 
znaną podróżniczkę, Elżbietę Dzikowską
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Nasi studenci

Podczas zwiedzania domów
przysłupowych w Bogatyni

Analiza więźby bazyliki 
w Krzeszowie
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Na pierwszym pieszym rajdzie studenckim do Wierzenicy; na zdjęciu: pod remontowanym właśnie dworkiem Augusta Cieszkowskiego, patrona
naszej uczelni (kwiecień 2010)

No ce spę dzasz na ob my śla niu, jak opa no wać świat?
A mo że bez czyn ny wie czór w do mu przy pra wia Cię o roz -

strój żo łąd ka?
„Na świecz ni ku” umiesz wy ko ny wać ekwi li bry stycz ne akro -

ba cje, czu jąc się przy tym jak ry ba w wo dzie?
Za pra sza my do Sa mo rzą du Stu denc kie go Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu!
Na sze za in te re so wa nia uczel nia ne są skraj nie róż ne, ale

wszyst kich fa chow ców w kwe stii den dro lo gii, spe cja li stów od
spraw in sek tów, znaw ców tech nik mar glo wa nia gleb, fa na ty -
ków pa ra dok su Gif fe na i in nych ma nia ków łą czy jed no: chęć
dzia ła nia.

Je ste śmy nie tyl ko or ga nem de cy zyj nym i do rad czym
w kwe stiach do ty czą cych uczel ni i stu den tów, ale ma my moż li -
wość czy nie nia ze stu diów świet nej za ba wy, co wię cej, ma my na
to do wo dy.

Do wód pierw szy – Ju we na lia.
Do wód dru gi – Agro na lia.
Do wód trze ci – kam pus aka de mic ki.
Do wód czwar ty, pią ty i ko lej ne... – otrzę si ny, an drzej ki,

Dzień Ko biet, im pre zy wy dzia ło we, dni wy dzia łów i wie le, wie -
le wię cej.

Sa mo rząd to nie tyl ko jed ne wiel kie wa ka cje, ale rów nież
pra ca, któ rej efek ty prze bi ja ją na wet naj lep szy urlop, a na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym sma ku ją wy jąt ko wo do brze!

Gdzie nas szu kać?
Tu taj: http://www.up.po znan.pl/sam stud/
Col le gium Ma xi mum, po kój 804
tel. 61 848 71 54

Ja�go�da�Jopp,�przewodnicząca

Samorząd Studencki jest m.in. współorganizatorem corocznej
Animaliady (tu: w maju 2010)

Otwarcie Dnia Technologa Żywności (maj 2010)

Studencka wigilia (grudzień 2010); na zdjęciu (od lewej): dwie Śnieżynki,
Gwiazdor i przewodniczący Samorządu Studenckiego w minionej
kadencji – Kacper Wypijewski

Samorząd�
Studencki
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Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów to naj więk sza or ga ni za cja stu -
denc ka w Pol sce. Two rzą ją lu dzie o nie prze cięt nej wy obraź ni,

sza lo nych po my słach i nie za spo ko jo nej cie ka wo ści świa ta. Na szym
ce lem jest ak tyw ne two rze nie stu denc kiej rze czy wi sto ści, ale też do -
bra za ba wa. Spo ty ka ją się tu oso by, któ re chcą do brze wy ko rzy stać
okres stu diów. 

NZS po wstał 22 wrze śnia 1980 ro ku w wy ni ku pa mięt nych wy -
da rzeń i straj ków ro bot ni czych z sierp nia 1980 ro ku, bę dą cych sprze -
ci wem wo bec ów cze sne go re żi mu po li tycz ne go w na szym kra ju. W la -

tach osiem dzie sią tych NZS był w pew nym sen sie stu denc kim
od po wied ni kiem „So li dar no ści” i sku piał mło dych lu dzi chcą cych nie -
za leż nej od władz pań stwo wych or ga ni za cji stu denc kiej, a po nad to
de mo kra ty za cji ży cia aka de mic kie go, prze strze ga nia w kra ju pod sta -
wo wych swo bód po li tycz nych oraz praw czło wie ka, sza no wa nia pol -
skich tra dy cji nie pod le gło ścio wych i pa trio tycz nych. 

Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
to tyl ko je den z trzy dzie stu pię ciu NZS -ów w kra ju, któ re łącz nie sku -
pia ją oko ło 8 ty się cy człon ków. Do na szych naj bar dziej zna nych pro -
jek tów na le żą: Wam pi ria da, czy li stu denc ka zbiór ka krwi, któ rą or ga -
ni zu je my dwa ra zy w ro ku: w paź dzier ni ku oraz ma ju. In nym, rów nie
zna nym pro jek tem jest Stu denc ki No bel, czy li wy bór naj lep sze go stu -
den ta w kra ju. Co raz po pu lar niej sze sta ją się bar dziej bran żo we pro -
gra my, czy li Dro go wska zy Ka rie ry i Ogól no pol ski Kon kurs Fo to gra fii
Stu denc kiej, któ rych ce lem jest roz wój ścież ki ka rie ry stu den tów
w okre ślo nym kie run ku za in te re so wań. Ja ko je dy ni w kra ju or ga ni -
zu jemy Ogól no pol ską Kon fe ren cję Eko lo gicz ną – EKO DROM. W tym
ro ku kon fe ren cja bę dzie do ty czyć GMO, czy li mo dy fi ko wa nej ge ne -
tycz nie żyw no ści. 

NZS jest or ga ni za cją spo łecz ną, dla te go an ga żu je się we wszel -
kie go ro dza ju ak cje nie sie nia po mo cy oso bom po szko do wa nym.
W ubie głym ro ku uda ło się nam prze pro wa dzić zbiór kę żyw no ści
i ubrań dla po wo dzian. Na wią za li śmy kon takt ze stu den ta mi za gra -
nicz ny mi, któ rzy uczą się na na szej uczel ni w ra mach pro gra mu
Erasmus. Po ma ga my im za akli ma ty zo wać się w na szym mie ście
i uła twia my po zna nie no wych lu dzi. Pro jek ty, któ re ko or dy nu je my,
przy no szą nam ogrom ną sa tys fak cję i stwa rza ją moż li wo ści roz wo ju
i sa mo do sko na le nia. 

NZS to nie tyl ko cięż ka pra ca nad pro jek ta mi, ale tak że świet na
za ba wa i przy jaź nie na ca łe ży cie.

Karolina�Kaczmarek,�sekretarz

Niezależne�Zrzeszenie�Studentów

Drogowskazy Kariery, marzec 2009

Na ubiegłorocznej…

… Wampiriadzie
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Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” stu den tów Wy -
dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -

niu ist nie je od 1984 ro ku. Je go ce lem jest kul ty wo wa nie tra -
dy cji gry na ro gach my śliw skich, jak rów nież krze wie nie jej
za rów no wśród bra ci le śnej, jak i szer szej gru py spo łe czeń -
stwa, nie zwią za nej z la sem bądź po lo wa niem. Człon ka mi ze -
spo łu są przede wszyst kim stu den ci – przy szli le śni cy, ale
rów nież oso by z in nych kie run ków, a na wet uczel ni.

Do in stru men tów mu zycz nych, na któ rych ze spół wy -
ko nu je prak tycz ną mu zy kę my śliw ską, sto so wa ną głów nie
na po lo wa niach zbio ro wych do po ro zu mie wa nia się oraz
od da wa nia czci upo lo wa nej zwie rzy nie, na le żą: ma ły róg,
zwa ny pszczyń skim ro giem my śliw skim – pless, oraz du ży
róg – par�for�ce, sto so wa ny daw niej pod czas dwor skich po -
lo wań kon nych. W po sia da niu ze spo łu są rów nież in stru -
men ty z me cha ni zmem wen ty lo wym, na któ rych wy ko ny -
wa na jest mu zy ka w sze ro kim te go sło wa zna cze niu, m.in.
Msza�Hu�ber�tow�ska opra co wa na przez nie miec kie go kom -
po zy to ra, Re in hol da Stie fa. 

Człon ko wie ze spo łu po tra fią tak że grać na in nych in stru -
men tach, m.in. na trąb kach pro stych, pu zo nie, wal tor ni,

skrzyp cach, gi ta rze, akor de onie – one rów nież są wy ko rzy -
sty wa nie pod czas kon cer tów. Ze spół Trę ba czy My śliw skich
„Ve na tor” to jed na z naj bar dziej uty tu ło wa nych grup te go
ty pu w Pol sce. Od wie lu lat zaj mu je czo ło we lo ka ty na kon -
kur sach trę ba czy my śliw skich. Ja ko je dy ny ze spół w Pol sce
ośmio krot nie zdo był ty tuł Mi strza Pol ski na Ogól no pol skim
Kon kur sie o „Róg Woj skie go”, w tym przez trzy la ta z rzę -
du. Ze spół na grał rów nież pły tę z utwo ra mi Mszy�Hu�ber�tow�-
skiej i mu zy ki my śliw skiej. 

Co ro ku w ko ście le św. Ja na Vian neya na po znań skim
So ła czu ze spół wraz z Ko łem Le śni ków or ga ni zu je uro czy -
stą Mszę�Hu�ber�tow�ską, któ rej za pew nia opra wę mu zycz ną. 

Po za uświet nia niem róż nych uro czy sto ści na na szej
uczel ni ze spół wy cho dzi z mu zy ką my śliw ską do naj młod -
szych słu cha czy, pro wa dząc pre lek cje w szko łach na te mat
sze ro ko po ję tej kul tu ry ło wiec kiej. Klu czem do suk ce su
i wie lu ze spo ło wych zwy cięstw jest wspól na pa sja łą czą ca
wszyst kich je go człon ków, sta łe do sko na le nie gry oraz
przy ja ciel ska at mos fe ra. Na szym opie ku nem jest prof. dr
hab. Le sław Ła budz ki. Sie dzi bą ze spo łu jest Dom Stu denc -
ki „Przy le sie”, w któ rym to pra wie co dzien nie sły chać mu -
zy kę roz brzmie wa ją cą z my śliw skich ro gów.

Kamila�Sońta,�kierownik

Ze�spół�
Trę�ba�czy�My�śliw�skich�
„Ve�na�tor”
www.up.po znan.pl/ve na tor

Msza�Hubertowska, listopad 2010

Na konkursie w Rewalu, maj 2010

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris�causa prof. dr. hab.
Rudolfowi Michałkowi z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
w Krakowie, styczeń 2011

„Venator” przed wielu laty
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„Ła ny” – przy go da na pięć lat. Tak by -
ło w za ło że niu. W tym mie sią cu mi -

nę ło już lat 11 i na dal żal od cho dzić.
Nie po wiem, że by by ło ła two – co to, to

nie. Pierw sze za ję cia by ły nie mal że kosz -
ma rem – dla ko goś, kto ni gdy nie miał kon -
tak tu z tań cem kla sycz nym, to na praw dę
cięż ka pró ba. Nie by ło ła two – no we ukła -
dy, no we kro ki i ci tan ce rze – wy da wa ło mi
się, że tra fi łam do gru py, do któ rej nie
wpusz cza ją mło dych. Ale to tyl ko po zo ry.
Kto prze trwa, ten zo sta nie człon kiem tej
wiel kiej „ła now skiej ro dzi ny”. Prze trwa -
łam rok i nie ża łu ję. 

Pierw szy kon cert pa mię tam do dzi siaj
– po pro stu ta kiej tre my się nie za po mi na.
Ale po kil ku tak tach mu zy ki ner wy zni ka -
ją, zo sta je tyl ko sku pie nie i chęć da nia
z sie bie wszyst kie go. Jed nak ze spół to nie
tyl ko pró by i kon cer ty – to też wspól ne
spo tka nia, im pre zy, wi gi lie i wy jaz dy. 

Wspo mnie nia wie lu wa ka cji i fe rii spę -
dzo nych z „Ła na mi” od ra zu przy wo łu ją
na twa rzy uśmiech – z ze spo łem mo głam
zo ba czyć mię dzy in ny mi: Cypr Tu rec ki,
Fran cję, Kraj Ba sków w Hisz pa nii, Wło chy,
Mek syk, Buł ga rię – wszyst kich nie spo sób
wy mie nić. Ale prze żyć, ja kich do star cza ją,
nie moż na za po mnieć – miesz ka nie u ro -
dzin hisz pań skich, nie miec kich, mek sy -
kań skich po zwo li ło mi po znać kul tu rę da -
ne go kra ju od pod szew ki, a czę ste ba rie ry
ję zy ko we spra wia ły, że czu li śmy z ni mi nie -
mal nie ro ze rwal ną więź emo cjo nal ną. Fe -
sti wa le, na któ rych mo gli śmy re pre zen to -
wać Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
i Pol skę, przed sta wia jąc kul tu rę i folk lor
na sze go kra ju, kie dy po zna wa li śmy lu dzi
z naj dal szych za kąt ków świa ta, na uczy ły
nas du żej to le ran cji i sza cun ku dla – czę -
sto nie zro zu mia łej w na szym kra ju – od -
mien no ści. Oczy wi ście nie wszyst ko by ło
ró żo we i wspa nia łe – czę sto kon cer ty koń -
czy ły się póź no w no cy, pró by od by wa ły się
w tem pe ra tu rze po nad 40 stop ni, ale to na -
praw dę nie wiel ka ce na za spo tka nia z in -
ny mi ze spo ła mi, na ukę in te re su ją cych za -
baw, pio se nek i tań ców, no we – czę sto
bar dzo eg zo tycz ne – przy jaź nie. 

Każ dej zi my wy jeż dża li śmy na obo zy
nar ciar skie – wspól ne go szu so wa nia i wie -
czo rów z ka pe lą w Ko li bie lub klu bie „Ro -
ad 66” chy ba nikt, kto był kie dy kol wiek
z na mi, na za po mni. Wspo mnień jest mnó -
stwo – nie moż na wy mie nić wszyst kich –
ale o jed nym pra gnę jesz cze po wie dzieć –
o Wi gi lii w ze spo le – któ ra tra dy cyj nie od -
by wa się tuż przed Świę ta mi Bo że go Na -
ro dze nia. Wspa nia ła at mos fe ra – kil ka dzie -
siąt osób sie dzą cych ra zem, ła mią cych się
opłat kiem, wspól nie śpie wa ją cych ko lę dy.
Wśród nas za wsze by li przed sta wi cie le
władz uczel ni, a czę sto swą oso bą za szczy -
cał nas rek tor na szej Al�ma�Ma�ter. Jest
w tym wspól no ta, ja kaś ma gia, ta jem ni ca.

To wszyst ko sprzy ja two rze niu nie sa -
mo wi tej wię zi „ła now skiej ro dzi ny”. A jak
ro dzi na – to sym pa tie, przy jaź nie, mi ło ści.
Dla nie któ rych z nas te mi ło ści po zo sta ły

na ca łe ży cie. Wśród lu dzi, któ rzy się po -
zna li w ze spo le, jest bli sko pięć dzie siąt
mał żeństw. Ja w po ło wie też do nich na le -
żę. Dla te go przy go da z „Ła na mi”, któ ra
mia ła trwać pięć lat, ist nieć bę dzie do koń -

ca mo je go ży cia. Wszyst kim tym, któ rzy się
za sta na wia ją, czy wstą pić do Ze spo łu Pie -
śni i Tań ca „Ła ny”, po wiem jed no: na -
praw dę war to. 

Jo�an�na�Woj�to�wicz

„Łany” – przy go da na pięć lat?!
Wielkanoc u „Łanów”... 

… Boże Narodzenie…

… a nawet Noc Kupały
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Chór Aka de mic ki „Co ro Da Ca me ra” Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu po wstał w 1993 ro ku z ini cja ty wy obec nej dy ry gent -

ki Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej. Ze spół pier wot nie dzia łał ja ko sto wa -
rzy sze nie, a na stęp nie zo stał ob ję ty pa tro na tem ów cze snej Aka de mii
Rol ni czej. Z za ło że nia i z na zwy (w ję zy ku wło skim co�ro�da�ca�me�ra
ozna cza ‘chór ka me ral ny’) jest ze spo łem nie du żym, skła da ją cym się
mak sy mal nie z 25–30 śpie wa ków. Re per tu ar obej mu je róż ne sty le i for -
my mu zycz ne – od mu zy ki daw nej po współ cze sną, od kla sy ki po bar -
dziej roz ryw ko we, lżej sze w od bio rze utwo ry. Człon ka mi chó ru są stu -
den ci i ab sol wen ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz in nych
po znań skich uczel ni, w prze wa ża ją cej czę ści ama to rzy mu zycz ni – choć
zda rza ją się tak że oso by z pew nym mu zycz nym wy kształ ce niem czy
wcze śniej szy mi do świad cze nia mi w śpie wie chó ral nym.

„Co ro Da Ca me ra” sys te ma tycz nie wy stę pu je pod czas uro czy sto -
ści aka de mic kich ro dzi mej uczel ni. Pro wa dzi też ak tyw ną dzia łal ność
kon cer to wą na te re nie Po zna nia. W ro ku aka de mic kim 2010/2011 wy -
stą pił z kon cer ta mi m.in. w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym w Po zna niu
(kon cert ka me ral ny), w Do mu Kul tu ry „Wierz bak” (kon cert z go ścin -
nym udzia łem stu den tów I ro ku Wy dzia łu Ogrodnictwa i Ar chi tek tu -
ry Kra jo bra zu na szej uczel ni), w ko ście le pw. św. Ja na Vian neya (kon -
cert mu zy ki re li gij nej), w Szpi ta lu On ko lo gicz nym przy ul. Gar ba ry
(dwa kon cer ty dla pa cjen tów), w sa li wi do wi sko wej Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Ła ny” (wie czór ko lę do wy). Waż nym wy da rze niem w ze szło -
rocz nej pra cy chó ru był tak że udział w Kon cer cie Ga lo wym z oka zji
Dnia Pa tro na uczel ni, Au gu sta hr. Ciesz kow skie go, któ ry od był się 20
li sto pa da 2010 roku w Au li No va Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu. Ze -
spół za pre zen to wał się wów czas nie tyl ko w utwo rach so lo wych, ale
i we współ pra cy z go ść mi Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej (Paw łem Ant -
ko wia kiem, Pio trem i Paw łem Woj ta sie wi cza mi, ze spo łem in stru men -
tal nym Aka de mii Mu zycz nej oraz z wy cho wan ka mi Stu dium Mu si ca -
lo we go w Po zna niu).

Chór „Co ro Da Ca me ra”, oprócz udzia łu w licz nych im pre zach kul -
tu ral nych Po zna nia (wie lo krot ny udział w kon cer tach sta ro miej skich,
spo tka niach chó rów aka de mic kich, Be tle jem Po znań skim, roz ma itych
kon cer tach or ga ni zo wa nych przez Pol ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr),
uczest ni czył tak że w wie lu fe sti wa lach i kon kur sach za gra nicz nych,
gdzie nie jed no krot nie od no sił suk ce sy i re pre zen to wał pol ską kul tu rę
oraz swo ją Al�ma�Ma�ter. By ły to m.in.:
� Mię dzy na ro do wy Kon kurs Cho rów im. F. Men dels soh na w Daut -

phe tal w Niem czech (Srebr ny Dy plom) (1996)
� Mię dzy na ro do wy Kon kurs Chó rów „Cry sta lex Chor 97”, No wy

Bór, Cze chy (Srebr ny Dy plom i Na gro da Spe cjal na za naj lep sze wy -
ko na nie utwo ru obo wiąz ko we go) (1997)

� XII Fe sti wal Chó rów im. Sta si sa Sim ku sa w Kłaj pe dzie na Li twie
(1999)

� IV Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Chó rów „Al ta Au ste ria” w Al to Adi -
ge, Wło chy (2001)

� Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Ro man tycz nej „Vla cho vo Brze -
zi”, Cze chy (2003)

� pre zen ta cja pol skiej kul tu ry bo żo na ro dze nio wej „Sta er nen Markt”,
Pocz dam, Niem cy (2006).

Udział ze spo łu w fe sti wa lach i kon kur sach za owo co wał wy da niem
płyt (w tym jed nej z ko lę da mi).

Na sze pró by to nie tyl ko wy tę żo na pra ca, ale tak że oka zja do roz -
ryw ki, ode rwa nia się od na tło ku za jęć i pro ble mów, spę dze nia cza su
w gro nie przy ja ciół, w mi łej, peł nej wza jem nej życz li wo ści i hu mo ru at -
mos fe rze. Po za pró ba mi lu bi my spo ty kać się tak że na grun cie to wa -
rzy skim, sta ra jąc się świę to wać wie le tra dy cyj nych oka zji, ta kich jak
an drzej ki, wi gi lia Bo że go Na ro dze nia czy po pro stu uro dzi ny lub imie -
ni ny któ re goś z nas. Zda rza ją się na wet ślu by i we se la (by ło by zresz tą
dziw ne, gdy by się nie zda rza ły!...).

Wszyst�kich,�któ�rych�po�cią�ga�śpiew�ze�spo�ło�wy�i któ�rzy�pra�-
gną�wy�pró�bo�wać swoich�si�ł�w mu�zy�ce,�za�pra�sza�my�do�na�sze�-
go�chó�ru.�Nie�jest�wy�ma�ga�ne�do�świad�cze�nie�ani�wy�kształ�ce�-
nie�mu�zycz�ne.

Pró�by�od�by�wa�ją�się�w każ�dy�po�nie�dzia�łek�i czwar�tek�od
go�dzi�ny 18.00�przy�uli�cy�Do�żyn�ko�wej 9A.

Wię cej in for ma cji na na szej stro nie in ter ne to wej: 
www.up.po�znan.pl/chor

Masz�py�ta�nie?�Pisz�lub�dzwoń:
ma�il:�co�ro�da�ca�me�ra@gma�il.com
te�le�fon: 698 099 919

Ser�decz�nie�za�pra�sza�my!
Bar�ba�ra�Dąbrowska-Sil�ska

Chór Aka de mic ki 
„Co ro Da Ca me ra”

Występ na Koncercie Galowym z okazji Dnia Patrona (Aula
Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, listopad 2010)
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W chórze śpiewają zarówno panie, jak i panowie

Ćwiczenia przed operą poznańską
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Obo wiąz ko we za ję cia z wy cho wa nia fi -
zycz ne go na na szej uczel ni wpro wa dzo -

no w ro ku aka de mic kim 1952/1953. Re ali zo -
wa no je w trud nych wa run kach ze wzglę du
na brak od po wied niej ba zy szko le nio wej.
Stu den ci ćwi czy li siat ków kę i ko szy ków kę
w za adap to wa nej do te go ce lu au li przy ul.
Dą brow skie go 159.

Za ję cia z lek kiej atle ty ki od by wa ły się na
sta dio nie „Włók nia rza” przy ul. Obor nic kiej
i na sta dio nie AZS przy ul. Pu ła skie go, a na -
uka pły wa nia na ba se nie przy ul. Wro niec -
kiej. Gru pa stu den tów ob ję tych obo wiąz ko -
wy mi ćwi cze nia mi wy cho wa nia fi zycz ne go
nie prze kra cza ła wów czas 1000 osób, ale ich
licz ba sys te ma tycz nie wzra sta ła. W ro ku
aka de mic kim 1977/1978 wy no si ła już po -
nad 3000 osób. Oprócz gier ze spo ło wych,
lek kiej atle ty ki, pły wa nia pro wa dzo no rów -
nież szko le nie pod sta wo we z za kre su jeź -
dziec twa (dla wy dzia łu zoo tech nicz ne go),
łyż wiar stwa, ćwi czeń mu zycz no -ru cho wych
i gim na sty ki lecz ni czej.

W ro ku 1974 do na zwy: „Stu dium Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go” do da no człon „i Spor -
tu”, co umoż li wi ło or ga ni za cję na szer szą
ska lę sek cji spor to wych. Za le co no wów czas
wpro wa dze nie obo wiąz ko wych za jęć z wy -
cho wa nia fi zycz ne go na wszyst kich la tach
stu diów, dziś już tyl ko pod czas I ro ku.

Od ro ku aka de mic kie go 2008/2009 Stu -
dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu za -
czę ło dzia łać w no wej ha li spor to wej przy ul.
Do jazd. Jest to obiekt miesz czą cy peł no wy -
mia ro we bo iska do gier spor to wych, a tak że

mniej sze sa le: do fit nes su, ćwi czeń si ło wych,
te ni sa sto ło we go, ćwi czeń re ha bi li ta cyj no -
-ko rek cyj nych i spin nin gu (za jęć na ro we -
rach sta cjo nar nych). W 2009 ro ku przy ha li
wy bu do wa no rów nież kor ty do te ni sa ziem -
ne go. W 2010 ro ku na zwa „Stu dium Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go i Spor tu” zo sta ła za mie -
nio na na „Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej”.

Oprócz za jęć obo wiąz ko wych cen trum
pro wa dzi za ję cia re kre acyj ne dla pra cow ni -
ków oraz ich ro dzin i dla stu den tów. Du żą
po pu lar no ścią cie szą się za ję cia z ae ro bi ku,
spin nin gu, aqua�ae�ro�bi�ku, te ni sa ziem ne go,
za ję cia na si łow ni oraz gry ze spo ło we. Po -
nad to cen trum or ga ni zu je obo zy let nie
w Pszcze wie i zi mo we we Fran cji, Wło szech,
Au strii i Cze chach. Na obo zach let nich stu -
den ci do sko na lą się w te ni sie ziem nym,
wind sur fin gu, że glar stwie. Na obo zach jeź -
dziec kich zdo by wa ją upraw nie nia in struk to -
rów re kre acji ru cho wej ze spe cjal no ścią: jaz -
da kon na.

Po za obo wiąz ko wy mi za ję cia mi z wy cho -
wa nia fi zycz ne go stu den ci i pra cow ni cy mo -
gą roz wi jać swo je spor to we pa sje w sek cjach
spor to wych. Stu den ci spor tow cy są zrze sze ni
w Klu bie Uczel nia nym AZS i re pre zen tu ją
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w róż ne go ty pu
za wo dach spor to wych. Naj więk sze suk ce sy
spor to we w ostat nich la tach od nio sły sek cje:
jeź dziec ka, pił ki noż nej, ko lar ska, siat ków ki
ko biet, lek kiej atle ty ki męż czyzn – zdo by wa -
jąc me da le na Aka de mic kich Mi strzo stwach
Wiel ko pol ski, Pol ski oraz w Aka de mic kim
Pu cha rze Pol ski.

Oprócz spor tow ców ćwi czą cych w sek -
cjach uczel nię re pre zen tu ją rów nież stu den ci
in nych dys cy plin, od no sząc spo re suk ce sy. Są
to że gla rze, któ rzy za ję li trze cie miej sce na
Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski oraz wio -
śla rze, zdo byw cy zło te go me da lu i ty tu łu Aka -
de mic kich Mi strzów Eu ro py w kon ku ren cji
dwój ki po dwój nej pod czas za wo dów wio ślar -
skich w Am ster da mie (na fotografii powyżej).

Piotr�Jur

Obo�wiąz�ko�we�za�ję�cia�z wy�cho�wa�nia�
fi�zycz�ne�go�obej�mu�ją:�
� pły wa nie
� ae ro bik
� ćwi cze nia si ło we
� spin ning
� gry ze spo ło we
� jaz dę kon ną
� te nis ziem ny
� te nis sto ło wy
� ćwi cze nia re ha bi li ta cyj no -ko rek cyj ne
� piłkę ręczną kobiet i mężczyzn
� karate

Centrum Kultury Fizycznej Sek�cje�spor�to�we�
uczel�nia�ne�go�Klu�bu�AZS:
� ko szy ków ka
� siat ków ka
� pił ka noż na męż czyzn
� uni�-hoc�key
� lek ka atle ty ka
� te nis sto ło wy
� ko lar stwo gór skie
� jeź dziec two
� te nis ziem ny
� nordic�walking

Dwa lata temu oddaliśmy do użytku nową
halę tenisową (przy ul. Dojazd 7)

Karol Komin (student naszego uniwersytetu)
na klaczy Rona K. podczas zawodów o Puchar
Rektora w jeździectwie (2010)

Karolina Dopierała (CKF, kolarstwo górskie)
na trasie (2010)

Da wid Gra bow ski (III rok WE -S) i Bar tosz Za -
błoc ki (II rok WHiBZ), aka de mic cy mi strzo wie
Eu ro py w wio ślar stwie (2010)
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No wa sie dzi ba Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej
przy ul. Do jazd 7 ma za le d wie trzy la ta

Ar tur Kar gu le wicz (II rok WMiIŚ), aka de mic -
ki mistrz Pol ski w sko ku wzwyż (2010) 
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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�-
gust�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 wie le 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 i wie lo let nia ser decz -
na ko re spon den cja z au to rem Nie�-Bo�-
skiej�ko�me�dii), 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
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, wdra ża jąc jed -
no cze śnie zdo by cze naj no wo cze śniej -
szej agro tech ni ki. 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 roz wój 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 1869 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 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
Wyższej Szkoły Rolniczej by ła bar dzo
zbli żo na do dzi siej szych pro gra mów na -
ucza nia 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 tyl ko 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 za pro sić – ja ko wy kła -
dow ców – w swo je mu ry tak zna ne po -
sta ci, 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 -

August�cieszkowski
(1814–1894)

mecenas edukacji rolniczej
August hr. Cieszkowski (obraz pędzla
Kazimierza Pochwalskiego znajdujący się
w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk) 

August Cieszkowski z żoną Heleną (zwaną
Haliną)

Synowie Augusta i Haliny: August Adolf 
(od lewej) oraz Krzysztof
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-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� do� 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
pra cy O kre�dy�cie�i obie�gu (1839) i 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 gust 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 Ko le -
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 zofa. 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. W ro ku 2009
uczel nia ob cho dzi ła 90-le cie ist nie nia
stu diów rol ni czo -le śnych w Po zna niu.
Jed nym z głów nych punk tów pro gra -
mu by ła uro czy stość od sło nię cia po -
pier sia Au gu sta Ciesz kow skie go, ufun -
do wa ne go z ini cja ty wy obec nych władz
rek tor skich. Rzeź bę dłu ta prof. Jó ze fa
Pe tru ka z po znań skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych (dziś to Uni wer sy tet Ar ty -
stycz ny) moż na po dzi wiać w ho lu głów -
nym Col le gium Ma xi mum przy ul. Woj -
ska Pol skie go 28.

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 Agro no mii

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
opu bli ko wa ne go w nu me rze 5/1998 

„Fo rum Aka de mic kie go” Budynek dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie (rok 2010)

Remontowany od roku dwór Cieszkowskich w podpoznańskiej Wierzenicy

Dwór w Suchej (widok obecny), gdzie przyszedł na świat patron naszej uczelni
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In te gral ną czę ścią Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
jest Stu�dium�Go�spo�dar�stwa�Do�mo�we�go�– je dy na te go ty -

pu w kra ju ogól no uczel nia na jed nost ka dy dak tycz na. Ist nie je
już 50 lat, od 1991 ro ku dzia ła na za sa dach fa kul ta tyw nych.
Kształ ci głów nie stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ale
tak że oso by za in te re so wa ne z in nych po znań skich uczel ni. 

Pro�gram�na�ucza�nia�obej�mu�je 375�go�dzin dy�dak�tycz�-
nych, w tym wy kła dy, ćwi cze nia i po ka zy. Za ję cia trwa ją trzy se -
me stry i są czę ścio wo od płat ne – stu den ci po kry wa ją kosz ty pro -
duk tów spo żyw czych wy ko rzy sty wa nych pod czas re ali za cji
ćwi czeń z przed mio tu: ży wie nie czło wie ka (każ de ćwi cze nie za -
koń czo ne jest de gu sta cją przy rzą dzo nych po traw). 

Za�in�te�re�so�wa�ni�na�uczą�się�tu:
� pra wi dło we go ży wie nia, w tym pla no wa nia 

i przy go to wy wa nia po sił ków

� ra dze nia so bie w sy tu acjach za gro że nia ży cia, 
pla no wa nia ro dzi ny i dba nia o jej zdro wie 

� urzą dza nia do mu, eko lo gicz nych za cho wań w go spo dar stwie
do mo wym i ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia bu dże tem

� do bo ru stro ju i pod staw kra wiec twa
� za sad wi za żu, bu kie ciar stwa oraz do brych ma nier.

Na ukę moż na pod jąć nie za leż nie od za sad ni cze go kie run -
ku, na do wol nym ro ku stu diów (naj ko rzyst niej na dru gim).
Ter mi ny za jęć są do sto so wy wa ne do moż li wo ści słu cha czy. Za -
ję cia od by wa ją się od po nie dział ku do piąt ku, za zwy czaj w go -
dzi nach po po łu dnio wych, w mi łej, nie stre su ją cej at mos fe rze.
Zdo by ta wie dza i kwa li fi ka cje udo ku men to wa ne są dwo ma cer -
ty fi ka ta mi: 
� za świad cze niem ukoń cze nia stu dium 
� za świad cze niem ukoń cze nia kur su opie ki nad cho rym.

Studium Gospodarstwa Domowego

Zajęcia… … z wizażystką

Fo
t.

 a
rc

h
iw

um
 S

G
D

Fo
t.

 2
 ×

 B
oż

en
a 

K
oł

ec
ka



Wieści Akademickie 25

Do ku men ty te są za ra zem re fe ren cja mi po trzeb ny mi pod czas
ubie ga nia się o pra cę, m.in. w szko łach śred nich, do radz twie rol -
ni czym, jed nost kach sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Słu cha cze stu dium wy róż nia ją się w gro nie ab sol wen tów
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go więk szym niż prze cięt ne za in te -
re so wa niem róż ny mi dzie dzi na mi ży cia, co jest do ce nia ne przez
przy szłych pra co daw ców. 

Stu dium mie ści się w Do mu Stu denc kim „Przy le sie” przy ul.
Woj ska Pol skie go 85, ma wła sną ba zę dy dak tycz ną, jej kie row -
ni kiem od 2010 ro ku jest mgr inż. Ro ma na Choj nac ka. 

Pra cow ni cy jed nost ki pro wa dzą rów nież za�ję�cia�fa�kul�ta�-
tyw�ne.�Przed miot: eko�lo�gicz�ne�go�spo�dar�stwo�do�mo�we, mo -
gą wy brać stu den ci na Wy dzia łach: Rol nic twa i Bio in ży nie rii
(agro no mia, ochro na śro do wi ska), Eko no micz no -Spo łecz nym,
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu (ogrod nic two ogól ne,
kształ to wa nie te re nów zie lo nych, ho dow la ro ślin i na sien nic two),
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu oraz Le śnym. Dru gi przed miot: ra�-
tow�nic�two�przed�le�kar�skie, jest pro po no wa ny stu den tom Wy -
dzia łu Le śne go. Oby dwa cie szą się du żym za in te re so wa niem
wśród stu den tów. 

W ra mach stu dium dzia ła Pra�cow�nia�Pro�duk�tów�Lo�kal�-
nych,�Re�gio�nal�nych�i Tra�dy�cyj�nych, któ rej za da niem jest
współ pra ca z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go, in sty tu cja -
mi rzą do wy mi i po za rzą do wy mi oraz in ny mi pod mio ta mi w dzie -
dzi nach zwią za nych z go spo dar stwem do mo wym i ro dzi ną,
a tak że pro wa dze nie prac ba daw czych, roz wo jo wych, do ku men -
ta cyj nych i do rad czych na te mat pro duk tów tra dy cyj nych, lo kal -
nych i re gio nal nych. 

Na si pra cow ni cy po dej mu ją wie le ini cja tyw na rzecz śro do -
wi ska wiej skie go. Opra co wu ją i re ali zu ją pro gra my edu ka cyj -
ne dla ma łych aglo me ra cji i wsi. 

Na uwa gę za słu gu je też ak tyw na dzia łal ność wy daw ni cza:
opu bli ko wa li śmy licz ne ar ty ku ły na uko we i po pu lar no -na uko -
we oraz książ ki o te ma ty ce ku li nar nej.            

Jolanta�Przytuła

Książ�ki�au�tor�stwa�pra�cow�ni�ków�stu�dium�wy�da�ne�
w la�tach 1992–2010:

Kuch�nia�wiel�ko�pol�ska�wczo�raj�i dziś
Al�bum�po�traw�Wiel�ko�pol�skich
Dy�nia�na 50�spo�so�bów
365�obia�dów�na�pol�skim�sto�le
Ba�da�nia�dia�gno�stycz�ne�– kom�pen�dium�wie�dzy
Zdro�wa�kuch�nia�do�mo�wa
Pysz�ne�cia�sta�do�mo�we
Uda�ne�przy�ję�cia
Zio�ła�w kuch�ni
Jem�do�mo�wo�czy�li�zdro�wo
Ulu�bio�ne�obia�dy
Po�rad�nik�Pa�ni�Do�mu
Do�sko�na�ła�Pa�ni�Do�mu
En�cy�klo�pe�dia�sztu�ki�ku�li�nar�nej
Księ�ga�ka�lo�rii�i miar
Syl�wet�ka�pod�kon�tro�lą
Kuch�nia�pol�ska.�Prak�tycz�na�szko�ła�go�to�wa�nia
Czy�wiesz,�jak�jesz?
Czy�wiesz,�ile�jesz?

Zajęcia z przedmiotu: zasady żywienia człowieka
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Nie opo dal wej ścia głów ne go do bu dyn ku Col le gium Ma xi -
mum przy uli cy Woj ska Pol skie go 28 stoi po mnik przed sta -

wia ją cy po stać pra sło wiań skie go rol ni ka – Siew�cę. Jest to sym -
bol pra cy rol ni ka, jak i mi sji na sze go uni wer sy te tu1, ma ją cy
hi sto rię rów nie dłu gą jak na sza uczel nia.

*

Pier wo wzór Siew�cy po wstał w 1923 ro ku. By ła to jed na
z pierw szych prac Mar ci na Roż ka (1885–1944), uzna ne go przed
woj ną po znań skie go ar ty sty, spe cja li zu ją ce go się w mo nu men -
tal nej rzeź bie fi gu ro wej. Dzieło za pro jek to wał i wy ko nał na za -
mó wie nie Kon cer nu Che micz ne go dr. Ro ma na Maya – ja ko re -
kla mę tej fir my. Po mnik (jesz cze gip so wy) wy sta wio no sześć lat
póź niej na po znań skiej „Pe Wu Ce”2 wraz z in ny mi pra ca mi te go
ar ty sty3. 

Wy buch dru giej woj ny świa to wej cał ko wi cie od mie nił ży cie
Mar ci na Roż ka. Je go urzą dzo ny we dług wła sne go pro jek tu pięk -
ny dom w Wolsz ty nie (gdzie za miesz kał w 1933 ro ku) zo stał za -
ję ty przez Niem ców, któ rzy prze kształ ci li bu dy nek na ka sy no

woj sko we. Licz ne rzeź by w sa mym do mu i w przy le ga ją cym doń
ogro dzie oku pan ci roz trza ska li lub wrzu ci li do gra ni czą ce go
z po sia dło ścią je zio ra. Ten sam los spo tkał zresz tą wie le in nych
rzeźb ar ty sty, któ re zo sta ły nie od wra cal nie znisz czo ne przez
Niem ców jesz cze w 1939 ro ku (po mni ki: Bo�le�sła�wa�Chro�bre�go
w Gnieź nie; Prze�my�słu, Rol�nic�twa i Le�śnic�twa wy sta wio ne na
po znań skiej „Pe Wu Ce”; po stać Chry stu sa wkom po no wa na
w po mnik Ser�ca�Je�zu�so�we�go na dzi siej szym pla cu Mic kie wi cza
w Po zna niu i wie le in nych).

Ja ko pol ski pa trio ta, przed sta wi ciel in te li gen cji, a za ra zem
by ły po wsta niec wiel ko pol ski, Ro żek zna lazł się na li ście osób
szcze gól nie po szu ki wa nych przez ge sta po, prze zna czo nych do
cał ko wi tej eks ter mi na cji. Ukry wał się przez dwa la ta, lecz je sie -
nią 1941 ro ku zo stał od na le zio ny i osa dzo ny w po znań skim For -
cie VII. „Nad zo ru ją cy [go] straż nik nie miec ki, zo rien to waw szy
się w uzdol nie niach ar ty stycz nych Roż ka, do star czał mu ma te -
ria łów po trzeb nych do ma lo wa nia i ry so wa nia, oczy wi ście nie
bez in te re sow nie, bo wy ko na ne pra ce za bie rał”4 – by je po tem
spie nię żać ja ko wła sne. Pó ki ar ty sta ma lo wał zwy kłe ob raz ki,
pra ca nie by ła trud na. Lecz kie dy na ka za no mu wy ko na nie por -
tre tu Hi tle ra do sie dzi by ge sta po w Po zna niu – „od mó wił, nie
chcąc pod jąć się pra cy nie god nej ho no ru Po la ka”5. Zo stał za to
uka ra ny wy sył ką do nie miec kie go obo zu kon cen tra cyj ne go Au -
schwitz II Bir ke nau, gdzie po nie speł na ro ku, 10 kwiet nia 1944
(in ne da ty to 14 lub 19 ma ja – róż nie po da ją źró dła) ja ko nu -
mer 131047 zmarł z wy cień cze nia.

*

Dla uświet nie nia 60-le cia po wsta nia aka de mic kich stu diów
rol ni czych i le śnych w Po zna niu, a jed no cze śnie w 35 rocz ni cę
śmier ci ar ty sty, przed bu dyn kiem Col le gium Ma xi mum 3 paź -
dzier ni ka 1979 ro ku, pod czas in au gu ra cji no we go ro ku aka de -
mic kie go, od sło nię to ko pię Siew�cy. Sam po mysł po sta wie nia po -
mni ka w tym miej scu wy szedł jesz cze w ro ku 1969 od Fe li cja na
Ciesz kow skie go Dem biń skie go (1901–1981)6, pro fe so ra na szej
uczel ni7. Po cząt ko wo my śla no o prze nie sie niu ory gi na łu Siew�-
cy, który stoi w Lu bo niu, jed nak wła dze mia sta na to się nie zgo -
dzi ły. Po sta no wio no więc zro bić ko pię, któ ra zo sta ła „wy ko na -
na przez Wyż szą Szko łę Sztuk Pla stycz nych w Po zna niu,
w czy nie spo łecz nym, […] dzię ki ofiar no ści in sty tu cji, ab sol wen -
tów, pra cow ni ków i stu den tów. Od lew z brą zu wy ko na li pra cow -
ni cy »Po me tu«”8. 

*

Stu den ci od kil ku lat trak tu ją Siew�cę po ko le żeń sku, przy -
odzie wa jąc i ozda bia jąc go na róż ne spo so by z oka zji świąt, wa -
ka cji i in nych uczel nia nych im prez (co wi dać na za łą czo nych
zdję ciach). 

Ewa�Stryc�ka

Siewca�– symbol�misji�uniwersytetu

1 „Po mnik Siew�cy sym bo li zu je pra cę rol ni ka. Moż na go też uznać za sym bol wie dzy rol ni czej za sie wa nej wśród jej wy cho wan ków, któ rych już ty sią cz ne rze -
sze pra cu ją w rol nic twie” – pi sał w ro ku 1981 Wa cław So ko łow ski w pu bli ka cji 60�lat�aka�de�mic�kich�stu�diów�rol�ni�czych�i le�śnych�w Po�zna�niu�(ar ty kuł za ty -
tu ło wa ny Po�mnik�Siew cy i je�go�Twór�ca�Mar�cin�Ro�żek�[1885–1944], „Rocz ni ki Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”, tom spe cjal ny CXXXV, Po znań 1981, s. 28).
Jesz cze in ną wy kład nię te go sym bo lu po da je in ter ne to we wy da nie ga ze ty „Echo Lu bo nia”: „Po stać przed sta wia sło wiań skie go rol ni ka prze ję te go wiel kim
mi ste rium od ra dza ją cej się przy ro dy. W pol skiej kul tu rze lu do wej siew za wsze był czyn no ścią świę tą. Rol nik sie ją cy zbo że – siew ca – mu siał przy stę po wać
do swo jej pra cy bez gnie wu i ża lu w ser cu, bo jak wie rzo no, »nie wy ro śnie chleb spod roz draż nio nej dło ni«. Siać na le ża ło po wo li, god nie, uważ nie, ale i ra -
do śnie, ru chem rę ki skie ro wa nym »do sie bie«, aby po ży tek z sie wu trzy mał się go spo da rza – co wy ra żo ne zo sta ło w dy na micz nie przed sta wio nej po sta ci”
(I. S., Dla�cze�go�siew�ca�zna�lazł�się�na�po�mni�ku?, http://www.echo lu bo nia.pl/hi sto ria_lo kal na/dla cze go_siew ca.htm [do stęp 14.02.2011]).
2 Czy li Po wszech nej Wy sta wie Kra jo wej, zor ga ni zo wa nej w 1929 ro ku z oka zji 10-le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.
3 Dziś Siew�ca (ory gi nał wy ko na ny z pia skow ca, na wy so kim, trzy me tro wym co ko le) stoi na skwer ku przy uli cy Ar mii Po znań w Lu bo niu.
4 Wa cław So ko łow ski, Po�mnik�Siew cy, s. 32.
5 Jan Ba ier [ów cze sny prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Aka de mii Rol ni czej], [Prze mó wie nie wy gło szo ne pod czas uro czy sto ści od sło nię cia po -
mni ka Siew�cy w Po zna niu], w: 60�lat�aka�de�mic�kich�stu�diów�rol�ni�czych�i le�śnych, s. 25.
6 Pro fe sor był jed nym z trzech przy bra nych sy nów Au gu sta Adol fa Ciesz kow skie go (1861–1932), tego samego, któ ry „speł nia jąc myśl Oj ca […], Fun da cję
Ża bi kow ską Uni wer sy te to wi Po znań skie mu na wiecz ne cza sy prze ka zał” (jak gło si ta bli ca pa miąt ko wa na bu dyn ku Ko le gium Ciesz kow skich), dzię ki cze -
mu dzi siej szy Uni wer sy tet Przy rod ni czy dys po nu je nie ma łą in fra struk tu rą.
7 Tak to wspo mi na Wa cław So ko łow ski, Po�mnik�Siew cy, s. 28.
8 Jan Ba ier, [Prze mó wie nie], s. 25.

Siewca, symbol misji naszej uczelni, niejedno ma oblicze
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Siewca może być wielkanocnym zajączkiem…

… roznosi gwiazdkowe prezenty…

… zachęca też do aktywnego wypoczynku przy wiosłach

A tu jako straszydło z Halloween
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Pro gram Era smus po wstał w 1987 ro ku ja ko eu ro pej ski pro -
gram wy mia ny stu den tów. Mi mo że je go za sięg i ce le po sze -

rza ły się w ko lej nych la tach, głów na idea po zo sta je ta sa ma: roz -
wi ja nie mię dzy na ro do wej współ pra cy mię dzy uczel nia mi. Na zwa
Era smus na wią zu je do imie nia ho len der skie go fi lo zo fa i teo lo ga,
hu ma ni sty, Era zma z Rot ter da mu (1466–1536). Erazm, jak in ni
wy bit ni lu dzie re ne san su, kształ cił się w wie lu ośrod kach aka de -
mic kich w róż nych kra jach Eu ro py, a je go po glą dy na edu ka cję
prze sy co ne by ły głę bo kim hu ma ni zmem. Era smus jest pro gra -
mem współ pra cy mię dzy uczel nia mi – skie ro wa ny do stu den tów
i pra cow ni ków szkół wyż szych. W nie któ rych je go ak cjach mo gą
uczest ni czyć rów nież in sty tu cje, or ga ni za cje lub przed się bior -
stwa, któ re współ pra cu ją z uczel nia mi. Ce lem Era smu sa jest pod -
no sze nie ja ko ści kształ ce nia w kra jach eu ro pej skich po przez roz -
wi ja nie mię dzy na ro do wej współ pra cy mię dzy uczel nia mi oraz
wspie ra nie mo bil no ści stu den tów i pra cow ni ków szkół wyż szych. 

Pod�sta�wo�we�za�sa�dy�wy�mia�ny�stu�den�tów�wEra�smu�sie:
W pro gra mie Era smus moż na ubie gać się o dwa ro dza je wy -

jaz dów:
� wy jazd na część stu diów – do za gra nicz nej uczel ni part ner -

skiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (re ali za cja
uzgod nio ne go pro gram stu diów trwa ją ca od 3 mie się cy do
1 ro ku aka de mic kie go)

� wy jazd na prak ty kę – do in sty tu cji, firm, or ga ni za cji w kra -
jach eu ro pej skich na okres od 3 mie się cy.

WAŻ�NE:�w ra�mach�pro�gra�mu�Era�smus�moż�na�wy�je�-
chać�tyl�ko�raz�na�stu�dia�i raz�na�prak�ty�kę,�nie�za�leż�nie
od�te�go,�na�ilu�kie�run�kach�lub�uczel�niach��się�stu�diu�je.

Aby ubie gać się o wy jazd na CZĘŚĆ STU DIÓW, na le ży:
� być stu den tem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,

któ ra po sia da Kar tę Uczel ni Era smu sa i pro wa dzi wy mia -
nę stu den tów

� mieć ukoń czo ny pierw szy rok stu diów pierw sze go stop nia
(li cen cjac kich, in ży nier skich)

� mieć do bre wy ni ki w na uce (mi ni mal na śred nia: 3,7) i znać
ję zyk ob cy (po ziom B2).

Co za pew nia uczel nia ma cie rzy sta:
� uzna nie okre su stu diów zre ali zo wa ne go za gra ni cą na pod -

sta wie „Po ro zu mie nia o pro gra mie za jęć” (Le�ar�ning�agree�-
ment) i „Wy ka zu za li czeń” (Trans�cript�of�Re�cords)

� moż li wość uzy ska nia sty pen dium Pro gra mu Era smus do -
fi nan so wu ją ce go kosz ty stu dio wa nia za gra ni cą

� za cho wa nie pra wa do ko rzy sta nia z kra jo wych sty pen -
diów/po ży czek, do któ rych na by ło się pra wo przed wy jaz -
dem.

Co za pew nia uczel nia przyj mu ją ca:
� brak opłat za stu dio wa nie (cze sne, wpi so we, opła ty za eg -

za mi ny, ko rzy sta nie z la bo ra to riów czy bi blio tek)
� rów ność praw i obo wiąz ków stu den ta kra jo we go i za gra -

nicz ne go 
� no we do świad cze nia. 

Aby ubie gać się o wy jazd na PRAK TY KĘ, na le ży:
� być stu den tem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,

któ ra ma Kar tę Uczel ni Era smu sa i pro wa dzi wy mia nę
stu den tów

� mieć ukoń czo ny pierw szy rok stu diów pierw sze go stop nia
(li cen cjac kich, in ży nier skich)

� znać ję zyk ob cy (po ziom B2)
� zna leźć in sty tu cję za gra nicz ną (zaj mu ją cą się dzie dzi ną,

ja ką się stu diu je), któ ra przyj mie prak ty kan ta.

Co za pew nia uczel nia ma cie rzy sta:
� uzna nie okre su prak ty ki zre ali zo wa ne go za gra ni cą na pod -

sta wie „Po ro zu mie nia o pro gra mie prak ty ki” (Train�ing
agre�ement) oraz wpi sa nie go do su ple men tu do dy plo mu

� moż li wość uzy ska nia sty pen dium Pro gra mu Era smus do -
fi nan so wu ją ce go kosz ty stu dio wa nia za gra ni cą

� za cho wa nie pra wa do ko rzy sta nia z kra jo wych sty pen diów/
po ży czek, do któ rych na by ło się pra wa przed wy jaz dem.

Do ja kich uczel ni moż na wy je chać na stu dia:
� wy mia nę stu den tów w Era smu sie mo gą pro wa dzić uczel -

nie z kra jów człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, trzy kra je
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go – Is lan dia, Lich -
ten ste in i Nor we gia oraz kraj kan dy du ją cy – Tur cja, ma -
ją ce Kar tę Uczel ni Era smu sa, któ re pod pi sa ły ze so bą po -
ro zu mie nie o wy mia nie w ra mach te go pro gra mu

� stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu mo gą
wy je chać na stu dia je dy nie do tych uczel ni, z któ ry mi ma -
my pod pi sa ne umo wy prze wi du ją ce wy mia nę stu den tów 

� część stu diów od by wa się w tej sa mej dzie dzi nie, któ rą stu -
diu je się na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu,
ewen tu al nie w dzie dzi nie po krew nej.

Do ja kich in sty tu cji moż na wy je chać na prak ty kę:
� do in sty tu cji za gra nicz nych, któ re wy ra zi ły chęć przy ję cia

stu den tów na prak ty kę w ra mach Era smu sa; na prak ty kę
moż na więc wy je chać do za gra nicz nej in sty tu cji, or ga ni za -
cji, przed się bior stwa, któ re za war ło z na szą uczel nią po -
ro zu mie nie o współ pra cy (in sty tu cja ta mu si znaj do wać się
w kra ju uczest ni czą cym w Era smu sie)

� nie moż na od być prak tyk Era smu sa w in sty tu cjach unij -
nych ani w in sty tu cjach od po wie dzial nych za za rzą dza nie
unij ny mi pro gra ma mi, ani pol skich pla ców kach dy plo ma -
tycz nych za gra ni cą.

Jo�an�na�Pie�trzak

Erasmus

Debata na temat mobilności w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2009)

Na debacie pojawili się także przedstawiciele naszego uczelnianego
Erasmusa
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Z okazji uroczystych obchodów 90-lecia powstania studiów rolniczo-
-leśnych w Poznaniu odsłoniliśmy popiersie patrona naszej uczelni
(listopad 2009)

Studenci oraz profesorowie na pieszym rajdzie do Wierzenicy
(kwiecień 2010)

Jubileusz 60-lecia pracy prof. Józefa Brody (styczeń 2010) Nadanie tytułu doktora honoris�causa ks. prof. Michałowi Hellerowi 
(listopad 2010)

W 2009 i 2010 roku posadziliśmy Dęby Katyńskie… …poświęcone pamięci pomordowanych na Wschodzie w latach
czterdziestych ubiegłego wieku pracowników naszej uczelni

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”
podczas inauguracji nowego roku
akademickiego (październik 2010)

Chór „Coro Da Camera” na koncercie 
w Muzeum Archidiecezjalnym (maj 2010)

Zespół Pieśni i Tańca „Łany” na Koncercie
Galowym z okazji Dnia Patrona w Aula Nova
Akademii Muzycznej (listopad 2010)



Nie�sa�mą�na�uką�
ży�je�stu�dent


