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To jedna z najstarszych jednostek Uczelni, która dzięki wykwalifikowanej kadrze 
naukowo-dydaktycznej oraz nowoczesnemu zapleczu prowadzi badania 
i działalność edukacyjną na wysokim poziomie. 
Oferta dydaktyczna jest bardzo szeroka i zróżnicowana, obejmuje liczne 
specjalności i specjalizacje, w tym także anglojęzyczne. Jest bardzo elastyczna, 
dostosowana do zainteresowań studentów oraz zmieniającego się 
zapotrzebowania na rynku pracy. 
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie zootechnika oraz doktora nauk 
biologicznych. W 2015 roku uruchomiono nowoczesne Uniwersyteckie 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej, łączące funkcje zakładu leczniczego 
i obiektu naukowo-dydaktycznego.
Na wydziale studiuje ponad 1300 studentów, dla których przygotowana jest 
szeroka oferta praktyk, warsztatów, wyjazdów studyjnych, szkoleń, studiów 
podyplomowych (m.in. z zakresu konwencji waszyngtońskiej CITES). 
Absolwenci wydziału dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu 
są poszukiwani i doceniani na rynku pracy. 

WYDZIAŁ MEDYCYNY
WETERYNARYJNEJ

I NAUK O ZWIERZĘTACH
Kształcimy absolwentów, 
którzy zdobywają wiedzę 

interdyscyplinarną z zakresu 
nauk weterynaryjnych, 

zootechnicznych i biologicznych, 
wzbogacającą ich kompetencje 
zawodowe oraz specjalizującą

w wielu dziedzinach 
pokrewnych. Prowadzimy także 
studia w zakresie agroturystyki.



BIOLOGIA STOSOWANA
6 semestrów
Tytuł zawodowy licencjata
Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne
Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

ANIMAL PRODUCTION MANAGEMENT 
- 4 semestry
- Tytuł MSc in Animal Science
- Studia płatne
- Program dający kompetencje wymagane na międzynarodowym rynku pracy
- Tylko w formie stacjonarnej

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

3 semestry (Zootechnika) i 4 semestry pozostałe kierunki
Tytuł magistra i magistra inżyniera (Zootechnika) 
Studia niestacjonarne płatne

ZOOTECHNIKA* o specjalnościach:
   - hodowla zwierząt
   - hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich
   - ekologiczny chów zwierząt

7 semestrów (stacjonarne) i 8 semestrów (niestacjonarne)
Tytuł zawodowy inżyniera
Studia niestacjonarne płatne

WETERYNARIA
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne
11 semestrów
Tytuł lekarza weterynarii
Praktyki zawodowe oraz staże kliniczne w Uniwersyteckim 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej

BIOLOGIA specjalność: biologia stosowana, specjalizacje:
biologia zwierząt, biologia eksperymentalna, biologia roślin

NEUROBIOLOGIA 
- kierunek interdyscyplinarny oraz międzyuczelniany
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego

      w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny 
     w Poznaniu) 

ZOOTECHNIKA* o specjalnościach:
-ekologiczny chów zwierząt
- hodowla zwierząt
- hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

ŻYWIENIE ZWIERZĄT - studia dualne o profilu praktycznym,
   od semestru letniego 2019/2020



Uczelnia łącząca tradycję z nowoczesnością

Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą

Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów i pracodawców

Jakość kształcenia potwierdzona najwyższą, wyróżniajacą oceną
Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zootechnika

I miejsce wydziału (kierunek Zootechnika)
w rankingu Perspektywy 2017

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów z branży

DLACZEGO MY?



CIEKAWE I PRZYSZŁOŚCIOWE STUDIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH 
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA NOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH WYMAGANYCH NA 
MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

WYJAZDY STUDYJNE ORAZ ZAJĘCIA
W NOWOCZESNYCH LABORATORIACH

SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI
Z BRANŻY I DYSCYPLIN POKREWNYCH

MOŻLIWOŚĆ SAMOREALIZACJI
W KOŁACH NAUKOWYCH

I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWY OFEROWANY 
PRZEZ BIURO KARIER

Chcesz uzyskać kompleksowe wykształcenie dające satysfakcję 
i uznanie na rynku pracy?

Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu
zootechnicznym, biologicznym, weterynaryjnym
lub turystycznym?

Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?

Kochasz przyrodę, zwierzęta, interesujesz się turystyką,
ochroną zdrowia publicznego i środowiska w którym żyjesz?

Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, 
warsztaty, kursy, studia podyplomowe?

DLACZEGO TY?

W
YBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
BIOLOGIA STOSOWANA I NEUROBIOLOGIA

Placówki naukowo-badawcze
Laboratoria diagnostyczne
Instytucje ochrony przyrody i środowiska naturalnego
Parki narodowe, krajobrazowe

ZOOTECHNIKA
ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Jednostki prowadzące hodowlę zwierząt 
oraz produkcję roślinną
Instytucje zajmujące się ochroną przyrody 
i środowiska naturalnego
Przedsiębiorstwa rolnicze i firmy paszowe
Ośrodki doradcze oraz instytucje naukowo – badawcze

WETERYNARIA
Przychodnie weterynaryjne
Inspekcja weterynaryjna
Własna działalność weterynaryjna
Laboratoria diagnostyczne
Produkcja i dystrybucja weterynaryjnych produktów leczniczych



Około 70% absolwentów znajduje pracę już 
w trakcie trwania studiów

 
Dla 60% absolwentów obecnie wykonywana praca jest zgodna

z ukończonym kierunkiem studiów

Około 70% absolwentów ocenia, iż zapotrzebowanie rynku 
pracy na specjalistów z branży jest bardzo duże

Ponad 85% absolwentów poleca ukończone kierunki studiów

(źródło: Biuro Karier UPP)

Na zootechnikę trafiłam trochę przez przypadek ale są to najlepsze 
studia na jakie mogłam się wybrać, wspaniali ludzie, wielkie możliwo-
ści. Zootechnika wzmocniła moje zainteresowania i zapoczątkowała 
nowe. Różnorodność zajęć i sposób ich prowadzenia umożliwia zdoby-
cie wielu umiejętności. Działalność i zaangażowanie Samorządu 
studenckiego mobilizuje oraz urozmaica życie studenckie.

Kończąc szkołę średnią szukałam studiów, które umożliwiają 
rozwinięcie wszelkich zainteresowań związanych z rolnictwem 
oraz turystyką. Agroturystyka to kierunek interdyscyplinarny, 
łączący wiedzę z wielu dyscyplin przydatnych w prowadzeniu 
działalności turystycznej. Nauczyłam się zupełnie inaczej 
patrzeć na atrakcje turystyczne w najbliższym otoczeniu i nie 
tylko, dostrzec miejsca zapomniane i odkryć je na nowo. W 
przyszłości planuję prowadzić własne gospodarstwo agrotury-
styczne i czuję, iż wybór tych studiów był najlepszą decyzją, jaką 
podjęłam. Gwarantuję, że nie będziecie się nudzić na zajęciach i 
z niecierpliwością czekać na kolejne! Ostatecznie nie na każdej 
uczelni możecie zostać przewodnikami wycieczek, stać się 
„specami” od birdwatchingu czy wziąć w ramiona jagnię!’’.                                        

Karolina Jorgensen, studentka III roku studiów inżynierskich, 
kierunek Zootechnika 

Eryka Bąkowska, studentka II roku studiów licencjackich,
kierunek Agroturystyka

85%
(źródło: Badanie opinii absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów)



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

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 504 626 189
e-mail: rekwmwnz@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU MEDYCYNY 
WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH   

tel. 61-848-7104, 61 848 7244
e-mail: wmwz@up.poznan.pl

www.animal.up.poznan.pl
      wmwzup.poznan

INFORMACJE O STUDIACH
I REKRUTACJI

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

Uznanie
Prestiż

Przyszłość 


