
Z PASJI DO NATURY



CO NAS 
WYRÓŻNIA? 
• Wiodąca uczelnia rolnicza w kraju 

• Łączenie stuletniej tradycji z nowoczesnością

• Przyjazna i zróżnicowana infrastruktura 

• Kompetentna kadra o wysokich kwalifikacjach 

• Kampus zlokalizowany wśród zielonych terenów miasta

• Kierunki studiów cieszące się zainteresowaniem
studentów i pracodawców

• Możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań
oraz rozwoju osobistego

2129 absolwentów

228 doktorantów 7481 studentów

748 nauczycieli 
akademickich 8 kierunków MSc

25 kierunków studiów



UNIWERSYTET
PRESTIŻOWY   
• Rozpoznawalna marka 

• Innowacyjność i postępowość

• Potencjał naukowy

• Szeroka oferta dydaktyczna dostosowana 
do wymogów rynku pracy

• Rozwijająca się współpraca z otoczeniem gospodarczym

• Liczne rankingi

RANKINGI NAGRODY KAPITAŁ 
LUDZKI
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of World 
Universities
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Medal im. 
Michała 
Oczapowskiego

Fundacja 
Edukacyjna 
PERSPEKTYWY



WYRÓŻNIENIA 
• Czołowe miejsce UPP w rankingu uczelni

rolniczych Fundacji Edukacyjnej „PERSPEKTYWY”

• Kierunki: zootechnika, leśnictwo
oraz architektura krajobrazu uznane za najlepsze kierunki
w Polsce w kategorii rolnicze, leśne i weterynaryjne

• Eurosymbol Innowacji 2017

(Katedra Biochemii i Biotechnologi WRB)

• Proficiency Test Biogas 2017

(Pracownia Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów)

• SYMBOL SYNERGII NAUKI I BIZNESU

(2019 – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, 2020 – Wydział Leśny) 



BADANIA I PROJEKTY

Projekty finansowane 
w ramach 7. Ramowego 

Programu Unii 
Europejskiej, Horyzont 

2020 i innych 
programów krajowych

i międzynarodowych

Zintegrowane
Programy Rozwoju

Uczelni

Projekty w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program 
Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023 

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

Inkubator
Innowacyjności 2.0

Regionalna lnicjatywa
Doskonałości 2019-2022



OBSZARY BADAŃ 

• Biotechnologia
• Dietetyka i żywność funkcjonalna
• Drzewnictwo
• Ekoenergetyka i agroenergetyka
• Ekonomia
• Jakość i bezpieczeństwo żywności
• Leśnictwo
• Ochrona i kształtowanie środowiska
• Produkcja zwierzęca
• Rolnictwo i ogrodnictwo zrównoważone
• Technologie informatyczne

Możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań
oraz rozwoju osobistego



WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA
Wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia 

i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak 

i nauczycieli akademickich.

Porozumienia o współpracy naukowo-badawczej 

i dydaktycznej na wymianę kadry i studentów. 

110 umów partnerskich w ramach programu Erasmus+

41 umów międzynarodowych o współpracy naukowo-badawczej

37 krajów



WSPÓŁPRACA 
Z BIZNESEM
Szeroko rozumiana współpraca z otoczeniem gospodarczym 

obejmująca wspólne projekty, badania, warsztaty, wykłady, 

praktyki i staże. 

Dzięki temu możliwe jest prowadzenie np. studiów dualnych

czy projektów obejmujących staże i mentoring 

w przedsiębiorstwach.



WSPÓŁPRACA 
Z BIZNESEM
Nowoczesna baza naukowo-badawcza, umożliwiająca prowadzenie 
nowatorskich badań i projektów we współpracy z otoczeniem 
krajowym i zagranicznym. 

• Pilotowa Stacja Biotechnologii
• Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
• Ośrodek Badań Żywieniowych
• Laboratorium Molekularnych Badań nad 

Metabolizmem
• Katedra Inżynierii Biosystemów
• Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
• Laboratoria badawcze i pracownie projektowe na 

Wydziałach



WYDZIAŁY
• Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

• Wydział Leśny i Technologii Drewna

• Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 

o Zwierzętach 

• Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

• Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

• Wydział Ekonomiczny



JEDNOSTKI
• Centrum Innowacji i Transferu Technologii

• Centrum Kształcenia Ustawicznego

• Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej 

• Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 

• Studium Języków Obcych

• Centrum Kultury Fizycznej

• Centrum Wsparcia i Rozwoju

• Zakłady doświadczalne

• Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu



KIERUNKI STUDIÓW
• 23 kierunki studiów pierwszego stopnia

• 22 kierunki studiów drugiego stopnia

• 8 kierunków anglojęzycznych (MSc)

• 27 kierunków studiów podyplomowych 

• Kierunki o profilu praktycznym - żywienie zwierząt, 
weterynaria

• Kierunki interdyscyplinarne i międzyuczelniane –
neurobiologia, analityka żywności, ochrona przyrody 
i edukacja przyrodniczo-leśna



NASI ABSOLWENCI

2120 90% 75% 70% 60%

Absolwentów/rok
Praca po studiach zgodna 
z ukończonym kierunkiem 

studiów

Dodatkowe umiejętności 
praktyczne podczas 

praktyk i staży 

Rekomendacje ukończonych 
kierunki studiów

Praca do roku od 
zakończenia studiów

NASI ABSOLWENCI



WSPARCIE 
STUDENTÓW

• oferty pracy, staży i praktyk dla studentów
i absolwentów uczelni,

• cykl zajęć na temat m.in. umiejętności interpersonalnych, 
zakładania, działalności gospodarczej, metod jej finansowania, 
etykiety w biznesie, czy sztuki autoprezentacji,

• targi branżowe, targi pracy tymczasowej, dni 
przedsiębiorczości,

• doradztwo zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości,
• coaching kariery, rozwój osobisty,
• spotkania z pracodawcami,
• tworzenie i konsultacje dokumentów aplikacyjnych.



CENTRUM INNOWACJI 
I TRANSFERU TECHNOLOGII

• Wspieranie twórców w zakresie:
• własności przemysłowej
• wyboru ścieżek komercjalizacji wyników badań
• kontaktów z przedsiębiorcami
• transferu myśli technologicznej do gospodarki

• Patenty na wynalazki – 58

• Umowy zawarte umowy w ramach projektów realizowanych przez 
CIiTT UPP – 43

• Umowy dotyczące przeniesienia praw na twórców dotyczące 
podziału i sprzedaży prac – 29

• Umowy licencyjne ogółem – 42 



CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO
Prowadzi działalność promującą usługi edukacyjne służące aktualizacji
i pogłębianiu wiedzy absolwentów oraz dokształcanie 
i podnoszenie kwalifikacji, które wpisują się w ideę Lifelong Learning.

Oferta:
• Lekcje akademickie 
• Kursy i szkolenia
• Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
• Uniwersytet Młodych Przyrodników
• Studia Podyplomowe



CENTRUM WSPARCIA 
I ROZWOJU

Oferta:
• wspieranie kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników 

w różnych aspektach ich aktywności związanej z UPP,

• rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów
i pracowników UPP,

• wspieranie studentów w równym dostępie do edukacji,

• stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do 
pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności 
naukowej,

• wspomaganie UPP, jego pracowników i studentów poprzez 
interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych.



SZKOŁA DOKTORSKA
Kształcenie w dziewięciu dyscyplinach: 

• nauki leśne,
• rolnictwo i ogrodnictwo,
• technologia żywności i żywienia,
• weterynaria,
• zootechnika i rybactwo,
• inżynieria mechaniczna,
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 
• nauki biologiczne, 
• ekonomia i finanse.

Szkoła jest otwarta dla studentów polskich i cudzoziemców



• 10 zakładów i gospodarstw doświadczalnych, w tym:
• 4 duże rolnicze gospodarstwa doświadczalne, 
• 1 rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne 
• 2 leśne zakłady doświadczalne
• 3 zakłady badawcze-doświadczalne 

• Powierzchnia ponad 14,5 tys. ha, w tym ponad 3 tys. ha 
gruntów ornych

• Produkcja roślinna, zwierzęca i leśna

• Badania własne, zlecona oraz działalność dydaktyczna dla 
studentów UPP i uczniów szkół rolniczych

• Wyróżnienia i certyfikaty jakości (m.in.: Integrowanej Produkcji 
Roślin (produkcja jabłek) w latach 2016-2019, Wydajności
i Jakości Mleka (2016-2019) oraz Najlepsze w Polsce za 
Naturalnie Mętny 100% Sok Jabłkowy (2018 r.)

ZAKŁADY 
DOŚWIADCZALNE



UPP DLA KAŻDEGO

Projekty: 

•Pozaszkolne zajęcia edukacyjne:
• Przyroda od A do Z
• Zostań młodym inżynierem środowiska 
• Tego nie wiesz o drewnie

•Zajęcia edukacyjne 

•Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
•Projekt „W drodze na Uniwersytet”

•Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”



UPP DLA KAŻDEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH W POZNANIU

• W strukturze UPP od 2014 r. 

• 4 kierunki kształcenia: agrobiznes, urządzenia i systemy 
energetyki odnawialnej, mechanizacja rolnictwa
i agrotroniki oraz weterynaria.

• Infrastruktura na powierzchni 10 ha. 

• Szkoła dysponuje 11 pomieszczeniami lekcyjnymi,
13 pracowniami przedmiotowymi (połączonymi 
wewnętrzną siecią komputerową) oraz budynkiem 
warsztatów szkolnych.

• Laureat Wielkopolska Szkoła Roku (2019 r.).



UPP DLA KAŻDEGO

STUDIA PODYPLOMOWE

• Skierowane do kandydatów legitymujących się 
dyplomem co najmniej pierwszego stopnia. 

• Dobry początek kariery i zaspokojenie niedosytu 
wiedzy specjalistycznej, a jednocześnie znalezienie 
pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

• Zróżnicowana oferta studiów podyplomowych – 27 
kierunków 



UPP DLA KAŻDEGO

PRZYRODNICZY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

• Wykłady, ćwiczenia, warsztaty rozwojowe dla 
seniorów w układzie semestralnym na UPP

• Udział w cyklicznych imprezach w ramach projektu 
Senioralni. Poznań

• Laboratoria zaangażowania konsumentów 65+

• Wydarzenia kulturalne (koncerty, sztuki teatralne)



POPULARYZACJA 
NAUKI
• Publikacje pracowników 

• Konferencje, warsztaty, sympozja, debaty, targi, wystawy

• PAP – Nauka w Polsce

• PlatonTV

• Polish Science

• Eventy popularyzujące naukę – Poznański Festiwal Nauki
i Sztuki, Noc Naukowców, 

• Media społecznościowe

• Czasopismo uczelniane

• Lokalne media



PROGRAM 
OPERACYJNY WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ 
20 projektów o wartości 66,6 mln zł obejmujących m.in. :

• praktyki dla studentów,
• Trzecią Misję UPP w ramach Uniwersytetu Młodych 

Przyrodników
• tworzenie nowych kierunków studiów, 
• rozwój jakości usług oferowanych przez Biuro Karier 

UPP
• kształcenie młodej kadry dydaktycznej UPP
• Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu – Najlepsi z natury!
• Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski



UPP ZMIENIA SIĘ…
INWESTYCJE

• Nowe skrzydło budynku naukowo-dydaktycznego 
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

• Budynek Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy 
Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Złotnikach

• Dom Absolwenta z Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu



UPP ZMIENIA SIĘ…
INWESTYCJE

• Budynek Katedry Chemii 

• Budynek „starej biblioteki” – Siedziba Katedr Hodowli Lasu 
oraz Użytkowania Lasu

• Nowa siedziba LZD Siemianice

• Innowacyjna Biogazownia w R-DGD Przybroda



KOŁA NAUKOWE

Dla studentów Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu oferuje szeroką gamę zajęć poza 
obowiązkowych. 

Można poszerzać swoje horyzonty, rozwijać 
zainteresowania i pasje, a także poczuć klimat 
prawdziwej nauki dzięki uczestnictwu w wielu 
interesujących kołach naukowych. 
W uczelni działają 23 koła naukowe pod opieką 
zaangażowanych i aktywnych opiekunów. 



W CZASIE WOLNYM
ORGANIZACJE STUDENCKIE

Działalność w organizacjach studenckich daje młodym ludziom 
możliwość podejmowania aktywności wykraczających poza naukę 
i studia, pozwalając wykorzystać umiejętności organizacyjne, 
jak również kreatywność i pomysłowość.  

Samorząd Studentów UPP
Samorząd Doktorantów UPP
Niezależne Zrzeszenie Studentów



W CZASIE WOLNYM
CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ
• Zespół Pieśni i Tańca „Łany” im. Wiesława Kaszubkiewicza, 

który w historię uczelni wpisany jest już od 1974 roku i odnosi 
spektakularne sukcesy zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

• Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”, który w repertuarze 
posiada m.in. polską i międzynarodową muzykę myśliwską 

• Chór Akademicki „Coro da Camera” wykonujący utwory 
o różnym stylu - od klasycznych po bardziej współczesne, 

• Orkiestra Uniwersytecka CKS UPP

• Scena Muzyczna Teatr PULS.



W CZASIE WOLNYM
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
Nowoczesna i doskonale wyposażona placówka sportowa, 
dysponująca kortami krytymi i otwartymi, halami sportowymi do 
gier zespołowych, strefą fitness i spa. Uczelnia współpracuje 
także z ośrodkiem jeździeckim i pływalnią. 

W centrum działa 17 sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS, 
w treningach których uczestniczy ponad 250 studentów, 
reprezentujących naszą Uczelnię w wielu rozgrywkach sportowych 
o randze krajowej i międzynarodowej. Wielu z nich odnosi 
znaczące sukcesy szczególnie w kolarstwie górskim, strzelectwie, 
unihokeju czy jeździectwie. 



JUBILEUSZ UPP
100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego 

100-lecie Akademickich Studiów 
Rolniczo-Leśnych 

100-lecie Koła Naukowego Rolników

100-lecie Koła Naukowego Leśników



DOŁĄCZ DO NAS

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W POZNANIU
ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań 

www.up.poznan.pl
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