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Droga Społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego

Przekazuję w Państwa ręce Strategię rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu na lata 2016-2022 – kolejny, drugi tego typu dokument przyjęty 

na naszej Uczelni.

Niniejszy tekst jest owocem pracy specjalnie powołanej komisji, 

która budując kolejną Strategię, starała się nawiązać do poprzedniej, 

odpowiadając na pytanie: w jakim stopniu osiągnięte zostały założone cele 

i jaki kształt dokumentu jest nam dziś potrzebny. Punktem wyjścia w pracach 

nad projektem był dokument naszego Uniwersytetu, który stracił ważność 

z końcem 2015 roku. Ostateczny kształt Strategii został zatwierdzony przez 

Senat naszej Uczelni uchwałą nr 345/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, 

a jej nadrzędnym zadaniem jest wytyczenie kierunku, w jakim podążać 

ma Uczelnia w ciągu najbliższych kilku lat. Ten długofalowy plan działania 

ma zapewnić realizację fundamentalnych celów – wzmacniania tego, 

co jest dobre i osłabienia tego, co utrudnia nam osiąganie pożądanych 

rezultatów. Opracowanie skupia uwagę na priorytetowych kierunkach działań 

w obszarze dydaktyki, badań naukowych oraz tworzenia niezbędnej infrastruktury, 

przy uwzględnieniu polityki kadrowej i podejmowanych przekształceniach 

strukturalnych. Zawiera aktualne dane liczbowe charakteryzujące poszczególne 

obszary działania, przewidywania najbardziej prawdopodobnych kierunków 

zmian oraz plan sukcesywnie prowadzący do osiągnięcia zamierzonych celów.

Szanowni Państwo

Nie można dziś powiedzieć jednoznacznie, czy opracowana Strategia rozwoju 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022 zostanie w pełni 

zrealizowana, ponieważ nie możemy mieć całkowitej pewności tego, jak potoczą się 

dalsze losy Uczelni. Możemy tylko poprzez dokonane symulacje szacować, 

co może zdarzyć się w najbliższych latach. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się 

trudu przygotowania nowej Strategii i pracowali nad jej kształtem. Wierzę, 

że w obliczu zmian jakie zachodzą w otoczeniu szkół wyższych oraz dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji politycznej w Polsce i Europie, razem, w trosce 

o przyszłość naszego Uniwersytetu podejmiemy próbę umocnienia jego pozycji 

przez wdrożenie niniejszej Strategii rozwoju. Z tak opracowanym dokumentem 

jesteśmy przygotowani do podejmowania wyzwań i artykułowania swoich racji, 

aby starać się realizować wizję naszego rozwoju. Dokument ten będzie 

z pewnością wskazaniem dla struktur Uczelni różnych szczebli oraz całej 

społeczności akademickiej, do podejmowania działań zgodnych z zapisami 

stanowiącymi efekt przemyślanej koncepcji rozwojowej dla utrzymania rangi 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Rektor
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U
niwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nawiązuje w tra-

dycji akademickiej do 1870 roku, kiedy to staraniem Augusta 

hr. Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa 

Szkoła Rolnicza im. Haliny – jedyna wówczas uczelnia na ziemiach 

polskich pod zaborem pruskim. Swoje dziedzictwo intelektualne 

wywodzimy od utworzonego w 1919 roku uniwersytetu (najpierw 

pod nazwą Wszechnica Piastowska, a po roku – Uniwersytet Po-

znański), w którego strukturze znalazł się Wydział Rolniczo-Leśny. 

Powojenna historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu roz-

poczęła się w 1951 roku od Wyższej Szkoły Rolniczej, przekształco-

nej w 1972 roku w Akademię Rolniczą, która w latach 1996-2008 

funkcjonowała jako Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskie-

go w Poznaniu, a od 2008 roku pod obecną nazwą. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu staje przed wielkimi wy-

zwaniami, które wynikają z przemian zachodzących w Polsce i na 

świecie. Wyzwania te są związane m.in. z niżem demograficznym, 

rosnącą konkurencją w edukacji i nauce oraz wciąż niewystarcza-

jącym finansowaniem z budżetu państwa. Tym samym konieczne 

staje się zdefiniowanie ambitnych celów Uniwersytetu, aby za-

pewnić rozwój w zakresie kształcenia i badań. Współczesnym wy-

zwaniom mogą sprostać jedynie silne uczelnie, cieszące się zain-

teresowaniem kandydatów, a w konsekwencji studentów, mające 

wysoko wykwalifikowaną kadrę, prowadzące oryginalne i innowa-

cyjne badania naukowe i prace rozwojowe oraz atrakcyjne kierunki 

studiów. Oznacza to, że niezbędne stało się opracowanie nowej 

strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dokumencie 

tym, po analizie stanu obecnego, zdefiniowano wizję Uniwersytetu, 

określono cele strategiczne oraz sformułowano działania mające 

posłużyć ich realizacji. 

Należy wyrazić przekonanie, że strategia posłuży prowadzeniu ta-

kiej polityki rozwoju Uniwersytetu, która zdobędzie akceptację na-

Wprowadzenie

I



szej społeczności akademickiej, a równocześnie umożliwi efektyw-

ne wnioskowanie o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. 

Oprócz tego niniejsza Strategia rozwoju posłuży wydziałom Uni-

wersytetu do podejmowania działań zgodnych z kartą strategiczną 

i do opracowania strategii wydziałów w dydaktyce, badaniach na-

ukowych, rozwoju kadr i doskonaleniu funkcjonalności organizacyj-

nej oraz rozwoju infrastruktury. 
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STRUKTURA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU W 2015 ROKU: 

• osiem wydziałów: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział 

 Leśny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzę-

tach, Wydział Technologii Drewna, Wydział Ogrodnictwa i Ar-

chitektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Wy-

dział Ekonomiczno-Społeczny 

• dwie ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języ-

ków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej 

• Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej 

• Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

• Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

• jedenaście zakładów doświadczalnych: Rolnicze Gospodarstwa 

Doświadczalne: Brody, Dłoń, Swadzim oraz Gorzyń (w dzierżawie), 

Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, 

Leśne Zakłady Doświadczalne: Murowana Goślina i Siemianice, 

Zakłady Doświadczalne: Żywienia Zwierząt Gorzyń oraz Techno-

logii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin, Zakłady Doświad-

czalno-Dydaktyczne: Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą 

w Poznaniu oraz Arboretum Leśne w Zielonce 

• administracja centralna 

• Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu. 

Działalność naukową i edukacyjną prowadzą instytuty i katedry. 

Większość spośród nich to jednostki średnie (55%). Jednostki za-

trudniające mniej niż 10 pracowników stanowią 38%, a jednostki 

duże – zatrudniające powyżej 31 pracowników – 7%. 

II
Analiza stanu obecnego 
i możliwości rozwoju 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu 

Struktura
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N
ajsilniejszą stroną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są 

jego pracownicy. W 2015 roku kadrę stanowiło 1468 osób, 

z czego 54% to nauczyciele akademiccy, wspierani przez pracow-

ników bibliotecznych, administracyjnych, technicznych i obsługi. 

W latach 2009-2015 następowało stopniowe zmniejszenie licz-

by nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i obsługi 

oraz niewielki wzrost liczby pracowników administracji centralnej 

i wydziałowej jako efekt utworzenia nowych, niezbędnych jedno-

stek administracji. Stopnie i tytuły naukowe były uzyskiwane przez 

coraz młodszych pracowników, co przełożyło się na zwiększenie 

udziału pracowników samodzielnych w strukturze nauczycieli aka-

demickich o 10%. W szczególny sposób należy podkreślić znaczą-

cy, o 11%, wzrost liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na etacie adiunkta z habilitacją. Zmieniła się również struktura 

wiekowa pracowników naukowo-dydaktycznych. Obecnie osoby 

do 40 roku życia stanowią 33% zatrudnionych, natomiast grupa 

wiekowa od 40 lat do 60 lat to 46%, a osoby powyżej 60 roku 

życia – 21%. W wymienionych grupach wiekowych, w porównaniu 

ze stanem z 2009 roku, nastąpiło zmniejszenie o 9% liczby pra-

cowników najmłodszych i wzrost o 6,5% liczby pracowników w naj-

starszej grupie wiekowej. Wymienione trendy w strukturze zatrud-

niania w dużej mierze są efektem zmian legislacyjnych dotyczących 

przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, nowelizacji 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmiany innych ustaw regu-

lujących prawa pracownicze, ale są też wynikiem wpływu postę-

pującego niżu demograficznego pośrednio ograniczającego zatrud-

nianie. Dlatego jednym z priorytetów Uniwersytetu powinna być 

polityka kadrowa, która będzie uwzględniała możliwości kolejnych 

zmian przepisów prawnych w Polsce. 

Do rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej przyczynił się wzrost po-

tencjału naukowego samodzielnych jednostek, w których od 2009 

roku zwiększa się liczba pracowników ze stopniem doktora habi-

litowanego i tytułem naukowym. Przełożyło się to na uzyskanie 

przez wydziały nowych uprawnień do nadawania stopnia dokto-

ra w dyscyplinach: biologia, biotechnologia, ekonomia, ochrona 

i kształtowanie środowiska oraz stopnia doktora habilitowanego 

w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Obecnie wydziałom Uniwersytetu 

przysługuje 13 uprawnień do doktoryzowania oraz osiem upraw-

nień do habilitowania w dziedzinach nauk: rolniczych, leśnych, bio-

logicznych i ekonomicznych, obejmując w ten sposób trzy obszary 

wiedzy – nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przy-

rodniczych oraz nauk społecznych. Na podstawie oceny potencja-

łu naukowego wydziałów można stwierdzić, że istnieją możliwości 

uzyskania kolejnych uprawnień w najbliższych latach. 

Sytuacja kadrowa
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Działalność Uniwersytetu wspiera również kadra wydzielonych fi-

nansowo zakładów doświadczalnych oraz Technikum Inżynierii Śro-

dowiska i Agrobiznesu. Obecnie w zakładach doświadczalnych jest 

zatrudnionych 179 pracowników. Technikum stanowi miejsce pracy 

dla 51 osób. 

B
azę materialną dla podstawowej działalności Uniwersytetu 

tworzą obiekty wkomponowane w północno-zachodnią część 

Poznania w rejonach Sołacza, Golęcina, Ogrodów i Marcelina. We-

dług stanu na 30.10.2015 roku jest to 41 obiektów naukowo-dy-

daktycznych, dziewięć domów akademickich oraz hala sportowa. 

Łączna powierzchnia użytkowa wymienionych budynków wynosi 

165 872 m2. 

Zagwarantowanie nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydak-

tycznej wymaga prowadzenia stałych działań inwestycyjnych i mo-

dernizacyjnych. W ostatnich latach oddano do użytkowania Bio-

centrum (2011), stołówkę studencką (2013) oraz Uniwersyteckie 

Centrum Medycyny Weterynaryjnej (2014). Nowym wyzwaniem 

inwestycyjnym w najbliższych latach jest rewitalizacja kompleksu 

Golęcin, a kamieniem milowym tych działań stać się może utworze-

nie wielkopolskiego centrum szkoleniowo-doradczego dla rolnictwa. 

W latach 2009-2015 przeprowadzono liczne prace remontowe 

budynków oraz obiektów badawczych i dydaktycznych, m.in. przy 

ul. Piątkowskiej, w obrębie Kolegium Cieszkowskich i Kolegium Ze-

mbala, podnosząc zdecydowanie ich standard i funkcjonalność. 

Dokonano też znaczącej modernizacji domów studenckich i obiek-

tów sportowych, remontów dróg i chodników oraz rewitalizacji te-

renów zieleni znajdujących się w pobliżu. Nowoczesna infrastruk-

tura wymaga efektywnego użytkowania, stąd w latach 2009-2015 

zostały wykonane w budynkach liczne prace termomodernizacyjne 

oraz dostosowujące do nowych wymagań technicznych. Kontynu-

acja prac nad utrzymaniem atrakcyjności i wysokiej jakości infra-

struktury niezbędnej dla nowych wyzwań nauki i edukacji będzie 

ważnym elementem działań także w najbliższych latach. 

Bazę materialną Uniwersytetu tworzy również 11 zakładów do-

świadczalnych prowadzących samodzielną gospodarkę finansową. 

Forma zarządzania tymi jednostkami jest zróżnicowana: dziewię-

cioma z nich kierują dyrektorzy, jednym zarządza administrator, 

a jeden znajduje się w dzierżawie. W zakładach jest prowadzona 

działalność badawcza, dydaktyczna, gospodarcza i popularyzator-

ska. W ich obrębie funkcjonują stacje badawcze niektórych katedr, 

są wykonywane badania na potrzeby realizacji prac dyplomowych 

oraz doktorskich, odbywają się praktyki zawodowe i dyplomowe, 

Baza materialna 
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zajęcia terenowe oraz nauka jazdy konnej. Organizowane są rów-

nież konferencje, seminaria czy posiedzenia rad wydziałów. Zakła-

dy współpracują z wieloma jednostkami branżowymi, naukowymi, 

administracyjnymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w kraju 

i za granicą. 

Obszar zakładów doświadczalnych Uniwersytetu obejmuje 14,5 tys. 

ha, w tym prawie 4 tys. ha użytków rolnych, 10 tys. ha powierzchni 

leśnych i ponad 400 ha wód. Sytuacja finansowa zakładów jest do-

bra; inwestycje dotyczą środków trwałych, modernizacji i remon-

tów bazy produkcyjnej, doświadczalnej oraz dydaktycznej, przez 

co wzrasta wartość ich majątku trwałego, która w 2015 roku wy-

nosiła ok. 80 mln zł. 

N
a Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu studiuje blisko 

11 tys. studentów, w tym ponad 7,5 tys. w trybie stacjonar-

nym. Nasza oferta dydaktyczna jest bogata – w ostatnich ośmiu 

latach nastąpiło podwojenie liczby kierunków studiów. W roku 

akademickim 2015/16 rekrutacja objęła 26 kierunków studiów 

pierwszego stopnia i 22 drugiego stopnia, podczas gdy w roku 

akademickim 2007/08 kształcono na 13 kierunkach, wówczas 

jednolitych studiów magisterskich. W ostatnich latach rozszerzo-

no liczbę specjalności kształcenia oraz wzbogacono ofertę studiów 

podyplomowych; utworzono także Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego. Siedem wydziałów prowadzi studia doktoranckie, które co-

rocznie podejmuje 60-70 osób, przy czym ogólna liczba słuchaczy 

w ostatnich pięciu latach nieznacznie wzrosła (2009/10 – 244 oso-

by, 2014/15 – 280 osób). Niepokoi jednak zjawisko obniżania się 

efektywności kształcenia i wydłużania okresu od ukończenia stu-

diów doktoranckich do obrony pracy doktorskiej. 

W działaniach na rzecz poszerzenia oferty kształcenia należy pod-

kreślić: 

• powołanie i powstanie w 2011/12 roku weterynarii, kierunku 

studiów od lat oczekiwanego w północno-zachodniej Polsce 

• uruchomienie dwóch kierunków studiów interdyscyplinarnych 

(neurobiologia i analityka żywności) 
• zwiększenie liczby kierunków studiów skierowanych do studen-

tów cudzoziemców 

• powołanie anglojęzycznych studiów doktoranckich. 

Zjawiskiem, z którym Uniwersytet musi się zmierzyć, są zmiany de-

mograficzne. W ostatnich latach liczba kandydatów na studia ule-

gła zmniejszeniu, natomiast zwiększyła się oferta kierunków kształ-

cenia. Dalsze jej poszerzanie powinno być poprzedzone głęboką 

analizą zasadności powołania kolejnego kierunku studiów. Szcze-

Działalność edukacyjna 
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gólnie korzystne będzie tworzenie nowych specjalności kształcenia, 

studiów o profilu praktycznym, dalszy rozwój studiów interdyscy-

plinarnych oraz prowadzenie studiów dualnych. Niezbędne są też 

zmiany w organizacji procesu dydaktycznego prowadzące do opty-

malizacji kosztów kształcenia. 

Nowe potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i zmiany sta-

nu prawnego stanowią ważne czynniki stymulujące kształtowanie 

oferty studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicz-

nego. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na powołanie uniwer-

sytetu trzeciego wieku oraz współpracę z gimnazjami i szkołami 

ponadgimnazjalnymi. Wymienione usługi edukacyjne, poza zna-

czeniem finansowym, mogą być ważnym instrumentem promocji 

i kształtowania lojalnych postaw wobec Uniwersytetu. 

Na istotne cechy kształcenia składają się innowacyjność, utylitar-

ność oraz związek z potrzebami rynku pracy. W tym kontekście 

należy wzmocnić rolę interesariuszy zewnętrznych w projektowa-

niu i doskonaleniu programów studiów, ich udział w radach pro-

gramowych oraz poszerzaniu oferty szkoleń, staży i praktyk za-

wodowych. Kształcenie zorientowane na umiejętności praktyczne 

i umożliwiające rozwój kompetencji społecznych będzie wymagało 

od Uniwersytetu większej aktywności w pozyskiwaniu środków na 

wzmocnienie potencjału dydaktycznego. Przykładem takich dzia-

łań są projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego, wdrożone w latach 2014-2015. 

Aby sprostać współczesnym potrzebom gospodarki i życia społecz-

nego, a jednocześnie wymogom wysoko konkurencyjnego rynku 

edukacyjnego, należy uznać za priorytet w dziedzinie dydaktyki 

stałe podnoszenie jakości kształcenia. Gwarantem będzie efektyw-

ność uczelnianego systemu zapewnienia oraz doskonalenia jakości 

kształcenia, systematycznie poddawanego ocenie i usprawnianiu. 

Dotyczy to także studiów trzeciego stopnia i doskonalenia realizo-

wanego dotąd modelu kształcenia doktorantów, w którym większą 

uwagę należy zwrócić na kompetencje niezbędne do prowadzenia 

badań naukowych. 

Baza dydaktyczna, choć w ostatnich latach zdecydowanie zmoder-

nizowana, wymaga stałego rozwijania, podobnie jak kwalifikacje 

nauczycieli. Kompetencje oraz odpowiedzialność i rzetelność kadry 

dydaktycznej zasługują na co najmniej takie uznanie, jak jej osią-

gnięcia naukowe. 

Szczególną opieką należy objąć wybitnie uzdolnionych i ambit-

nych studentów oraz doktorantów; otoczyć pomocą ubiegających 
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się o indywidualne programy studiów, wyjazdy na studia, praktyki 

i staże zagraniczne oraz wnioskujących w konkursach o dodatko-

we finansowanie, np. w programie Diamentowy grant. Wymienio-

ne działania umożliwią realizację indywidualnej ścieżki kształcenia 

i zdecydowanie przyspieszą ich rozwój naukowy. Należy też zwięk-

szać udział studentów w badaniach i publikacjach naukowych, 

w projektach badawczych oraz działalności akademickich inkuba-

torów przedsiębiorczości. 

Umiędzynarodowienie studiów było ważnym celem w Strategii Uni-

wersytetu na lata 2009-2015. Po części cel został osiągnięty. Ak-

tywnie promowana oferta studiów anglojęzycznych oraz doskona-

lenie systemu obsługi studentów zagranicznych, wspieranego przez 

Konwent Samorządu Studenckiego, wyróżnia nasz Uniwersytet 

jako miejsce przyjazne i atrakcyjne do studiowania. Dodatkowym 

priorytetem powinno być dostosowanie kształcenia do standardów 

europejskich i ubieganie się o akredytacje europejskie, a dla na-

uczycieli – zdobywanie doświadczenia dydaktycznego za granicą, 

np. w programie Erasmus+. Należy zdecydowanie wzmocnić dzia-

łania marketingowe na rzecz pozyskiwania kandydatów na anglo-

języczne studia doktoranckie. 

Doskonalenie kształcenia na Uniwersytecie nowoczesnym i roz-

poznawanym w regionie i kraju powinno dotyczyć wszystkich sfer 

realizowanego procesu dydaktycznego, w tym edukacji pozaaka-

demickiej. Jako organ prowadzący publiczną szkołę ponadgimna-

zjalną (Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu) 

Uniwersytet jest kontynuatorem tradycji rolniczego kształcenia za-

wodowego w Wielkopolsce, a kolejnym celem stanie się utworzenie 

Centrum Innowacji, Doradztwa i Bezpieczeństwa Żywności. 

Dbając o rozwój intelektualny studentów i uczniów, w poszanowa-

niu postaw etycznych i światopoglądowych oraz sprzyjając reali-

zacji aspiracji zawodowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

będzie służył rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu i kraju 

oraz umacniał swój prestiż i pozycję na rynku edukacyjnym.

 

P
roblematyka badawcza Uniwersytetu nawiązuje do: Krajowego 

Programu Badań, strategii Europa 2020, programu ramowego 

UE dotyczącego badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, 

Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Polityki Leśnej 

Państwa, rządowego programu Polityka Leśna i Odnawialne Źródła 

Energii, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz 

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 i innych 

programów. 

Działalność naukowo-badawcza
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1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach 

stosowania nowoczesnych technologii produkcji, z zachowaniem 

walorów środowiska przyrodniczego, dobrostanu zwierząt oraz 

wysokiej jakości produkcji rolniczej 

• Inżynieria rolnicza, ekoenergetyka i odnawialne źródła energii, 

biometria i agrotronika 

• Biochemia, biologia molekularna oraz biotechnologia roślin 

i zwierząt, biotechnologia medyczna i farmaceutyczna.

 

2. Wydział Leśny 

• Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna powiązana 

z ochroną i utrzymaniem trwałości lasów 

• Kształtowanie, ochrona i racjonalne użytkowanie gospodar-

czych i infrastrukturalnych wartości lasu 

• Różnorodność biologiczna oraz struktura i funkcjonowanie 

układów przyrodniczych w lasach gospodarczych i na terenach 

chronionych. 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

• Genomika, fizjologia, histologia zwierząt i biotechnologia ich 

rozrodu oraz biologia zwierząt wolno żyjących w warunkach 

krajobrazu rolniczego i leśnego 

• Systemy żywienia i użytkowania zwierząt oraz paszoznawstwo 

i ich wpływ na cechy użytkowe zwierząt domowych i środowisko 

• Profilaktyka zdrowia zwierząt oraz higiena i bezpieczeństwo 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Główne kierunki badań
 prowadzonych na poszczególnych

 wydziałach Uniwersytetu 
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4. Wydział Technologii Drewna 

• Racjonalne wykorzystanie i przerób drewna oraz innych surow-

ców pozyskiwanych z lasów 

• Modyfikacje właściwości drewna, poszukiwanie nowych i do-

skonalenie istniejących tworzyw drewnopochodnych 

• Nowoczesne biotworzywa otrzymywane z surowców lignocelu-

lozowych 

• Ochrona i konserwacja drewnianych obiektów dziedzictwa na-

rodowego 

• Personalizacja mebli i rozwój procesów masowej indywidualiza-

cji ich produkcji. 

5. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

• Biologiczne i technologiczne doskonalenie metod produkcji 

ogrodniczej z uwzględnieniem jakości oraz wartości biologicznej 

i użytkowej roślin, a także ochrony środowiska 

• Przyrodnicze i społeczne aspekty kształtowania, waloryzacji 

i ochrony krajobrazu oraz terenów zieleni. 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

• Opracowanie nowych produktów i technologii dla poprawy ja-

kości żywności, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego roz-

woju 

• Wykorzystanie potencjału metabolicznego mikroorganizmów 

i enzymów do zastosowań przemysłowych, w szczególności bio-

syntezy składników żywności 

• Optymalizacja żywienia ludności w aspekcie profilaktyki chorób 

dietozależnych 

• Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do 

charakterystyki składników żywności i ich oddziaływania na or-

ganizm człowieka 

• Bioaktywne składniki surowców roślinnych i opracowanie no-

wych produktów żywnościowych o walorach prozdrowotnych. 
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7. Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

• Metody oceny środowiska i zmian w nim zachodzących 

• Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, glebowych i at-

mosfery w kontekście zmian klimatycznych 

• Nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane w in-

żynierii środowiska i gospodarce wodno-ściekowej, a także 

w zakresie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii 

• Kształtowanie funkcjonalnych agrosystemów i sylwoekosyste-

mów na obszarach objętych silną antropopresją 

• Zastosowanie geoinformacji w gospodarce przestrzennej i ba-

daniach środowiska przyrodniczego. 

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

• Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania wsi 

i sektora rolno-żywnościowego w Polsce w warunkach Wspólnej 

Polityki Rolnej i jej zmian wywołanych procesami globalnymi 

i regionalnymi 

• Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na ryn-

kach międzynarodowych 

• Efektywność funkcjonowania podmiotów agrobiznesu oraz 

przedsiębiorstw przemysłu drzewnego 

• Finansowanie sektora rolno-żywnościowego i rozwoju obszarów 

wiejskich 

• Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Podstawą realizacji ambitnych programów i celów naukowych, 

oprócz zapewnienia odpowiedniego potencjału naukowego, jest 

finansowanie badań. Dominującym kierunkiem w finansowaniu 

nauki polskiej jest zmniejszenie dotacji na rzecz zwiększenia puli 

środków rozdzielanych w systemie konkursowym przez powołane 

do tego agencje, głównie Narodowe Centrum Nauki (NCN), Naro-

dowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), a także Ministerstwo Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz inne instytucje krajowe 

i regionalne. Odrębnym źródłem finansowania projektów nauko-

wych są środki z funduszy unijnych, rozdzielane przez programy 

ramowe, fundusze strukturalne oraz inne programy badawcze Unii 

Europejskiej. 

W okresie 2009-2015 liczba realizowanych na Uniwersytecie pro-

jektów badawczych – finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN 

i NCBR – wahała się od około 100 do 250 rocznie. W ostatnich 

trzech latach liczba projektów zmniejszała się, niemniej jednak 
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kwoty finansowania utrzymują się na tym samym poziomie. Po re-

strukturyzacji organów wspierających badania wyraźnie dominują 

projekty naukowe finansowane przez NCN. Większość stanowiły 

projekty własne – obecnie przeważają projekty w ramach konkur-

sów OPUS. Maleje udział dawnych projektów promotorskich, które 

obecnie są realizowane w ramach konkursów PRELUDIUM. W 2015 

roku nastąpił wzrost liczby projektów finansowanych przez NCBR, 

co odzwierciedla zwiększenie roli badań realizowanych we współ-

pracy z gospodarką. 

Wśród projektów pozyskanych z NCN najwięcej jest realizowanych 

na wydziałach: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 

Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Rolnictwa i Bioinżynierii. Wymie-

nione wydziały przodują także pod względem przyznanej kwoty 

finansowania projektów. Należy jednak mieć na uwadze specyfikę 

i kosztochłonność prowadzonych badań. 

W latach 2009-2015 na Uniwersytecie realizowano zadania ba-

dawcze w ramach postępu biologicznego finansowanego z do-

tacji przyznawanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW). W tym okresie trzy wydziały uzyskały znaczne środki 

na prowadzenie badań w trzech obszarach dzięki ustanowionemu 

uchwałą Rady Ministrów, a finansowanemu przez MRiRW, Progra-

mowi Wieloletniemu: Ulepszenie krajowych źródeł białka roślin-
nego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. 

W latach 2009-2014 na Uniwersytecie realizowano 40 między-

narodowych projektów finansowanych ze środków 6. i 7. Progra-

mu Ramowego UE, a także innych programów badawczych oraz 

badawczo-rozwojowych UE i krajów stowarzyszonych, programów 

Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, CORNET, Inicjatywy 

EUREKA czy Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. Po-

nadto w tym okresie prowadzono 12 projektów finansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych, spośród których 10 miało na 

celu wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. W Programie 

Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka realizowano łącznie sześć 

projektów, natomiast z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz Programu Regionu Morza Bałtyckiego realizowano po dwa 

projekty. W jednym projekcie Programu Ramowego UE Uniwersy-

tet pełnił funkcję koordynatora. Wraz ze zmniejszającą się kwotą 

dofinansowania z Programów Ramowych UE zwiększyła się aktyw-

ność naszych pracowników w pozyskiwaniu środków pochodzących 

z innych europejskich programów badawczych. 

Doceniając aktywność wielu pracowników w rozwijaniu współ-

pracy międzynarodowej i pozyskiwaniu środków finansowych na 



15

prace badawczo-rozwojowe z programów europejskich, należy 

zwrócić uwagę, że bardzo często projekty były pozyskiwane przez 

te same zespoły badawcze. Istnieją znaczne dysproporcje pomię-

dzy wydziałami w liczbie prowadzonych projektów oraz wysoko-

ści kwot uzyskanego dofinansowania. W latach 2009-2014 na 

czterech wydziałach realizowano 14 projektów ze środków Pro-

gramu Ramowego UE (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodar-

ki Przestrzennej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział 

Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

i Nauk o Zwierzętach). Projekty międzynarodowe finansowane 

z innych programów UE i krajów stowarzyszonych były realizowa-

ne na siedmiu wydziałach, a najwyższa ich liczba – na Wydziale 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. W strukturze 

finansowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych ze środ-

ków unijnych zdecydowanie dominują środki pozyskane z fundu-

szy strukturalnych, które stanowią aż 70% tej części budżetu. 

Środki uzyskane z Programów Ramowych UE stanowiły 8%, na-

tomiast środki z innych projektów europejskich wynosiły 22%. 

Uniwersytet ma duże doświadczenie i znaczące osiągnięcia w re-

alizacji i koordynacji dużych projektów badawczych – krajowych 

i międzynarodowych. O potencjale naukowym naszej kadry i jej 

aktywności świadczy uczestnictwo w kilku międzynarodowych sie-

ciach oraz wielu konsorcjach naukowych. 

W 2014 roku powołano Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

(CIiTT). Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą i ma na celu wspo-

maganie rozwoju innowacyjnych oraz konkurencyjnych rozwiązań 

opracowywanych na Uniwersytecie, efektywny transfer utylitarnych 

wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki, a także wspie-

ranie rozwoju nowych firm. W początkowym okresie działalności 

w CIiTT wyceniono 62 innowacyjne technologie, opracowano 11 pro- 

totypów ze środków zewnętrznych, opracowano i uruchomiono 

Bazę Technologii Science2Business i Sieci Kompetencji oraz zawar-

to 20 umów licencyjnych. Niezależnie od CIiTT, na Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu istnieje Centrum Doskonałości „Biotechnolo-

gia Żywności” oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej – Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. 

 

P
odstawowym źródłem finansowania działalności Uniwersytetu 

– jako akademickiej uczelni publicznej – są dotacje z budżetu 

państwa stanowiące do 2/3 rocznych przychodów. Na pozostałą 

część przychodu składają się środki pozyskiwane w konkursach 

krajowych i międzynarodowych oraz środki wypracowywane jako 

przychody własne. 

Finanse
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Działalność edukacyjna jest finansowana w głównej mierze z do-

tacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przychodów 

własnych. Wyzwaniem na najbliższe lata stanie się utrzymanie sta-

bilności finansowej ze względu na zagrożenia powodowane przez 

niż demograficzny. Podjęte obecnie działania – zmierzające do 

zmniejszenia kosztochłonności tej sfery działalności Uniwersytetu, 

a zauważalne w ostatnich latach jako pozytywne zjawisko w spra-

wozdaniach finansowych – sugerują, że ich kontynuacja i intensy-

fikacja powinny być priorytetem strategii w latach 2016-2022. 

Istotnym elementem podwyższenia dochodowości edukacyjnej 

działalności Uniwersytetu stanie się poszukiwanie nowych rozwią-

zań zwiększających przychody. Mogą być nimi rozwijanie współ-

pracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektory gospodarki 

strategiczne dla Uniwersytetu oraz zwiększenie efektywności pozy-

skiwania środków na edukację z funduszy Unii Europejskiej. 

Źródłem finansowania badań naukowych i prac rozwojowych są do-

tacje z budżetu państwa oraz środki publiczne pozyskiwane w kon-

kursach ogłaszanych przez NCN, NCBR, MNiSW, agencje Komisji 

Europejskiej oraz inne fundusze międzynarodowe. Zmiany systemu 

finansowania nauki w Polsce wpłynęły także na wielkość dotacji 

z budżetu państwa. W pierwszej kolejności w 2010 roku nastąpiło 

wygaśnięcie dotacji budżetowej na finansowanie badań własnych, 

od 2011 roku uruchomiono dotację na finansowanie badań dla mło-

dych naukowców i uczestników studiów doktoranckich oraz dotację 

na działalność upowszechniającą naukę. Kolejnym elementem jest 

systematyczne zmniejszanie się wielkości oraz udziału w budżecie 

Uniwersytetu dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału ba-

dawczego, co wpływa na wzrost udziału pozadotacyjnych funduszy 

w finansowaniu badań z 60% do 84%. Utrzymanie takiej tendencji 

w pozyskiwaniu funduszy staje się priorytetem na najbliższe lata – 

warunkiem niezbędnym do posiadania nowoczesnej infrastruktury 

naukowo-badawczej i osiągnięcia światowego poziomu badań na-

ukowych. Istotną tendencją w ostatnich latach jest wzrost udziału 

sektora gospodarki w finansowaniu działalności naukowej z 10% 

do 15%. Kontynuacja i intensyfikacja współpracy z gospodarką 

oraz ministerstwami i agencjami publicznymi nadzorującymi różne 

sektory gospodarki pozwoli zwiększyć rolę Uniwersytetu jako lidera 

badań i rozwoju dla krajowych i międzynarodowych podmiotów 

gospodarczych. Priorytetem jest wzrost efektywności komercjali-

zacji wyników badań, a dominującą w nich rolę odegra stymulacja 

przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników. Wynikiem 

skutecznej komercjalizacji powinno być zwiększenie przychodów ze 

sprzedaży i właściwe reinwestowanie środków w celu kreowania 

kolejnych innowacyjnych rozwiązań. 



Istotną częścią działalności finansowej jest zarządzanie aktywami trwa-

łymi. Sprzedaż niektórych nieruchomości Uniwersytetu była konse-

kwencją przeprowadzanych w ostatnich latach działań porządkują-

cych ich sytuację prawną. Stanowiła ona średnio 4% przychodów 

rocznych. Uzyskane wpływy przeznaczano na cele inwestycyjne 

związane z rozwojem infrastruktury, przy czym całkowity udział in-

westycji w wydatkach wynosił średnio 7%. Istotne w zarządzaniu 

aktywami Uniwersytetu będzie dalsze zwiększanie racjonalizacji 

gospodarowania środkami trwałymi, w szczególności ekonomicznej 

efektywności wykorzystania unikalnej aparatury badawczej oraz 

utworzenie własnego funduszu na jej utrzymanie. 



U
niwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – jako nowoczesna uczel-

nia akademicka, a jednocześnie silna tradycją i tożsamością 

– pragnie umacniać swoją pozycję oraz pełnione funkcje dydak-

tyczne i badawcze w zakresie szeroko rozumianego środowiska 

przyrodniczego. Za kluczowe uznaje kierunki kształcenia i badania 

naukowe, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom 

kraju i Wielkopolski. 

Realizując założenia Strategii rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu będzie: 

• silnym ośrodkiem naukowym w zakresie nauk przyrodniczych 

• atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy, wyróżniającym się 

wysoką jakością kształcenia 

• cenionym partnerem w zakresie badań i rozwoju dla krajowych 

i międzynarodowych podmiotów gospodarczych 

• sprawnie zarządzaną uczelnią akademicką 

• jednostką naukową o infrastrukturze adekwatnej do nowoczes-

nych warunków studiowania oraz pracy naukowej 

• uczelnią dbającą o tradycję i historię, cieszącą się uznaniem 

i szacunkiem społeczeństwa. 

Wizja

III



U
niwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wspólnotą studentów 

i doktorantów, pracowników i absolwentów. W misji za kluczo-

we uznaje kształcenie na najwyższym poziomie, w poszanowaniu 

środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich. Podejmuje działania, by wykształcenie odpowiadało 

potrzebom współczesnej gospodarki i społeczeństwa opartego na 

wiedzy. Uczestniczy w kształtowaniu osobowości i postaw obywa-

telskich młodzieży akademickiej, pielęgnując pamięć o patronie 

Uniwersytetu – Auguście hr. Cieszkowskim – dziewiętnastowiecz-

nym, wielkopolskim filozofie i mecenasie edukacji, działaczu spo-

łecznym i politycznym. 

Misja kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest 

ściśle związana z badaniami naukowymi, w których uwzględnia się 

nowe obszary wiedzy i zmieniające się potrzeby człowieka. Osią-

gnięcia naukowe są upowszechniane na forum krajowym i mię-

dzynarodowym, będąc przedmiotem transferu wiedzy do praktyki 

społeczno-gospodarczej oraz tworzenia więzi z przemysłem. 

Celem Uniwersytetu jest taki rozwój, by był nowoczesną uczelnią 

przyrodniczą, liderem kształcenia i aktywności badawczej w na-

ukach rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz w gospodarce 

żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich. W misji inicjuje oraz 

realizuje innowacyjne przedsięwzięcia pozwalające sprostać kon-

kurencji i wykorzystać nowe szanse rozwojowe. 

Misja

IV
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Działania i decyzje

DYDAKTYKA

• Wzmocnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w kreowa-

niu oferty edukacyjnej 

• Rozwój studiów interdyscyplinarnych oraz kształcenia dualnego 

• Zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych 

na wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

• Doskonalenie promocji Uniwersytetu i studiów, w szczególności 

z wykorzystaniem mediów publicznych i społecznościowych 

• Rozszerzenie kształcenia podyplomowego oraz kursów i szkoleń 

• Powołanie nowych form kształcenia ustawicznego, tj. uniwersy-

tetu dziecięcego i uniwersytetu trzeciego wieku

• Doskonalenie programów studiów z uwzględnieniem standar-

dów międzynarodowych, oczekiwań pracodawców oraz prefe-

rencji kandydatów i studentów 

• Poprawa jakości studiów, w szczególności drugiego i trzeciego 

stopnia jako kształcenia przygotowującego do pracy naukowej 

• Podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału studentów w ba-

daniach i publikacjach naukowych 

• Zwiększenie skuteczności uczelnianego systemu zapewnienia 

i doskonalenia jakości kształcenia 

• Poprawa finansowania działalności dydaktycznej przez zwięk-

szone dochody z kształcenia ustawicznego, środków UE i innych 

źródeł 

• Doskonalenie kwalifikacji kadry akademickiej i bazy dydaktycznej 

 Karta celów strategicznych

V

Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb 

społeczno-gospodarczych 

i zmian demograficznych

Doskonalenie jakości 

kształcenia 

Cel strategiczny
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• Poprawa warunków i możliwości rozwoju fizycznego oraz kultu-

ralnego studentów 

• Kształtowanie postaw etycznych nauczycieli akademickich, dok-

torantów i studentów

• Rozwój kształcenia w języku angielskim, w szczególności na stu-

diach drugiego stopnia i studiach doktoranckich 

• Poprawa efektywności nauczania języków obcych 

• Dostosowanie treści kształcenia do standardów europejskich 

i ubieganie się o akredytacje europejskie 

• Wspieranie mobilności międzynarodowej nauczycieli akademic-

kich, doktorantów i studentów 

• Zwiększenie aktywności studentów i nauczycieli akademickich 

w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z kartą ECHE (Era-

smus Charter for Higher Education)

• Wprowadzenie obowiązkowej znajomości języka kongresowego 

w konkursach dotyczących zatrudnienia i awansowania nauczy-

cieli akademickich

• Doskonalenie systemu obsługi doktorantów i studentów zagra-

nicznych

• Rozszerzenie i doskonalenie indywidualizacji programów studiów 

• Doskonalenie systemu uznawania kompetencji uzyskanych 

poza szkolnictwem wyższym lub na innym kierunku studiów 

• Powiązanie organizacji procesu dydaktycznego z kosztochłon-

nością zajęć i jakością kształcenia 

• Zwiększenie wpływu studentów na organizację procesu dydak-

tycznego

NAUKA

• Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków na badania 

naukowe ze źródeł krajowych i zagranicznych 

• Dążenie do osiągnięcia przez wydziały najwyższych kategorii 

według kryteriów MNiSW przez promowanie publikacji w naj-

wyżej ocenianych czasopismach z listy JCR 

• Rozszerzenie uprawnień wydziałów do nadawania stopni i ty-

tułu naukowego 

• Promowanie międzynarodowej współpracy naukowej przez zwięk-

szenie mobilności naukowców, rozszerzenie wymiany naukowej 

i staży zagranicznych 

Internacjonalizacja kształcenia 

Osiągnięcie światowego 

poziomu badań naukowych 

Poprawa organizacji

 procesu kształcenia
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• Podniesienie jakości dyskusji i krytyki naukowej, m.in. przez akty-

wizację seminariów wydziałowych i spotkań naukowych 

• Zwiększenie roli doktorantów i studiów doktoranckich w poten-

cjale naukowym Uniwersytetu 

• Określenie przez wydziały kluczowych kierunków badawczych 

z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku i tradycji, a także 

nowych trendów w nauce światowej 

• Zwiększenie roli CIiTT w monitorowaniu potrzeb gospodarki na 

badania naukowe, w promowaniu najnowszych osiągnięć na-

ukowych i transferu technologii 

• Ścisłe powiązanie Uniwersytetu z gospodarką przez stymulowa-

nie, promocję i komercjalizację, m.in. patentów, wzorów użyt-

kowych, wzorów przemysłowych i nowych odmian roślin 

• Wzrost roli zakładów doświadczalnych w badaniach nauko-

wych, m.in. przez zwiększenie współpracy z podmiotami go-

spodarczymi 

• Wspieranie rozwoju technologii w ramach inteligentnych spe-

cjalizacji zgodnych z priorytetami krajowych i regionalnych 

agend naukowo-badawczych 

• Promowanie prac badawczo-rozwojowych (B+R) zakończo-

nych komercjalizacją, we współpracy z gospodarką 

• Wspieranie tworzenia spółek celowych Uniwersytetu dla komer-

cjalizacji bezpośredniej 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury badawczej 

• Zidentyfikowanie i rozszerzenie nowoczesnych form promocji, 

upowszechniania i popularyzacji wyników badań mających po-

tencjał komercjalizacyjny

KADRY

• Zatrudnianie zgodne z Europejską Kartą Naukowca oraz z Ko-

deksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych 

• Wypracowanie mechanizmów ograniczenia kariery realizowanej 

wyłącznie na jednym uniwersytecie 

• Dążenie do powiązania wynagrodzeń z efektami pracy w ra-

mach istniejących uwarunkowań prawnych 

• Zwiększenie zatrudnienia w ramach staży podoktorskich i pro-

jektów badawczych oraz pracowników kontraktowych 

• Promocja wymiany naukowej; długoterminowe, zagraniczne 

staże w renomowanych ośrodkach jako warunek konieczny ka-

riery naukowej 

Rozwój badań powiązanych

 z gospodarką

Kadra o najwyższych 

kwalifikacjach i dbałość

 o jej rozwój
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• Reorganizacja struktur i zespołów badawczych w celu większej 

interdyscyplinarności, odzwierciedlającej stan nauk przyrodni-

czych na świecie 

• Dostosowanie polityki kadrowej do zmian wynikających z dzia-

łalności Uniwersytetu 

• Doskonalenie systemu oceny okresowej nauczycieli akademickich 

• Doskonalenie kryteriów polityki kadrowej 

• Podnoszenie kompetencji cyfrowych i językowych pracowników 

Uniwersytetu

INFRASTRUKTURA

• Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków finansowych 

dla rozwoju bazy naukowej 

• Rozwój bazy badawczej w zakładach doświadczalnych 

• Racjonalizacja polityki zakupów unikalnej aparatury i zwiększe-

nie efektywności jej wykorzystania 

• Budowa uczelnianego systemu mediów energetycznych i infor-

matycznych dla sytuacji awaryjnych 

• Modernizacja i zmiana koncepcji dotychczasowego działania 

Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej 

• Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych w celu 

zapewnienia dostępu do krajowych i światowych zasobów in-

formacji naukowej

• Rozwój infrastruktury informatycznej dla podniesienia jakości 

usług edukacyjnych 

• Poprawa funkcjonalności sal dydaktycznych 

• Poprawa i rozwój bazy dydaktycznej w zakładach doświadczalnych 

• Rozbudowa obiektów sportowych 

• Poprawa komfortu zamieszkania w domach studenckich 

• Budowa domu asystenta i doktoranta 

• Budowa centrum dydaktyczno-kulturalnego

• Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej 

• Rozwój systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie 

• Utworzenie Rektoratu w ramach istniejącej infrastruktury 

• Rewitalizacja kompleksu Kolegium Cieszkowskich 

• Kontynuacja termomodernizacji budynków 

• Modernizacja Instytutu Inżynierii Biosystemów 

Nowoczesna infrastruktura 

badawcza

Infrastruktura przystosowana

 do nowych wyzwań edukacyjnych

Nowoczesna baza materialna 

zarządzania Uniwersytetem

Efektywne wykorzystanie

 bazy materialnej



24

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na po-

trzeby Uniwersytetu 

• Rewitalizacja obiektów zabytkowych Uniwersytetu 

• Opracowanie koncepcji udostępniania bazy naukowej podmio-

tom zewnętrznym 

• Rewitalizacja kompleksu Golęcin 

• Rozbudowa Kolegium Zembala 

• Budowa i wyposażenie wielkopolskiego centrum szkoleniowo-

-doradczego dla rolnictwa 

• Budowa i wyposażenie Centrum Innowacji, Doradztwa i Bezpie-

czeństwa Żywności UP w Poznaniu 

• Budowa hali półtechniki dla kierunków związanych z technolo-

gią żywności 

ZARZĄDZANIE

• Wypracowanie zasad i przeprowadzenie procesu decentralizacji 

Uniwersytetu 

• Zmniejszenie wpływu barier urzędowych na działalność nauko-

wą i dydaktyczną 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania narzędzi e-administra-

cji w zarządzaniu 

• Wdrażanie podejścia procesowego do zarządzania 

• Dostosowanie struktur organizacyjnych do zmian i uwarunko-

wań formalno-prawnych w celu optymalizacji zarządzania 

• Doskonalenie zasad zarządzania finansowego opartego na in-

formacji i kontroli zarządczej 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów Uniwersytetu 

• Zwiększenie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz środków 

ze sprzedaży wartości intelektualnych

• Podniesienie jakości komunikacji cyfrowej w budowaniu wize-

runku Uniwersytetu 

• Zbudowanie efektywnego systemu przepływu informacji do me-

diów 

• Rozwój oferty współpracy z instytucjami publicznymi i praktyką 

gospodarczą 

• Promowanie działalności wydawniczej Uniwersytetu 

• Wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów z absolwentami i efek-

tywna współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów

Nowoczesna baza materialna 

dla edukacji i kształcenia 

ustawicznego

Efektywna struktura dla 

zarządzania i obsługi 

dydaktyki oraz badań 

naukowych

Silna pozycja Uniwersytetu 

w relacjach z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym
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T
he Poznań University of Life Sciences is founded on 

the acad emic traditions dating back to the year 1870, when 

thanks to the efforts of Count August Cieszkowski the Halina School 

of Agriculture was established in Żabikowo near Poznań, at that 

time being the only college in Polish territories under the Prussian 

rule. We derive our intellectual legacy from the university founded 

in 1919 (initially under the name of Wszechnica Piastowska [Uni-

versity of the Piasts] and after 1 year re-named Poznań Univer-

sity), which incorporated the Faculty of Agriculture and Forestry. 

The post-WWII history of the Poznań University of Life Sciences 

started in 1951 with the Higher School of Agriculture, transformed 

in 1972 into the Agricultural University of Poznań, in the period of 

1996-2008 operating under the name of the August Cieszkowski 

Agricultural University of Poznań and since 2008 – under the cur-

rent name.

The Poznań University of Life Sciences is facing considerable chal-

lenges, resulting from great changes taking place both in Poland 

and worldwide. These challenges are connected e.g. with the de-

mographic decline, increasing competition in the field of educa-

tion and science as well as the still insufficient financing from the 

state budget. For this reason it is crucial to define ambitious goals 

for the University to ensure development in both education and 

research. Only strong universities may cope with the current chal-

lenges – these universities need to be attractive for prospective 

and enrolled students, have highly qualified staff, conduct original 

and innovative research and development works, as well as offer 

education in promising fields of studies. This clearly shows the ur-

gent need to develop a new strategy for the Poznań University of 

Life Sciences. Following the analysis of the current status this docu-

ment presents a newly defined vision of the University, specifies 

strategic objectives and formulates guidelines for actions required 

to realise them.

Introduction

I



We strongly believe that this strategy will ensure implementation of 

such a development policy for our University, which will be warmly 

accepted by our academic community and at the same time will 

facilitate successful application for EU funds. Moreover, this De-

velopment Strategy will aid the University Faculties in undertaking 

activities following the strategy statement and in the development 

of Faculty strategies concerning teaching, research, professional 

development of the staff and improved organisational functionality 

as well as development of infrastructure.
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The structure of the Poznań University of Life Sciences in 2015:

• eight faculties: the Faculty of Agronomy and Bioengineering, the 

Faculty of Forestry, the Faculty of Veterinary Medicine and Animal 

Science, the Faculty of Wood Technology, the Faculty of Horticul-

ture and Landscape Architecture, the Faculty of Food Science and 

Nutrition, the Faculty of Environmental Engineering and Land-

scape Planning, the Faculty of Economics and Social Sciences 

• two separate teaching units: the Language Department and the 

Centre of Physical Culture

• the Main Library and the Scientific Information Centre

• the Publisher of the Poznań University of Life Sciences

• the Centre of Innovations and Technology Transfer

• Eleven experimental stations: the Agricultural Experimental 

Stations in Brody, Dłoń, Swadzim and Gorzyń (leased), the 

Przybroda Agricultural and Pomiculture Experimental Sta-

tion, the Forestry Experimental Stations in Murowana Goślina 

and Siemianice, the Animal Nutrition Experimental Station in 

Gorzyń and the Experimental Station of Feed Production Tech-

nology and Aquaculture in Muchocin, the Tillage and Plant Cul-

tivation Experimental Teaching Station in Gorzyń with the seat 

in Poznań as well as the Forest Arboretum in Zielonka

• central administration

• the Secondary Technical School of Environmental Engineering 

and Agribusiness.

Our institutes and departments are involved in scientific and edu-

cational activity. Most of them units of medium size (55%). Units 

II
Analysis of the current status 
and potential for development 
of the Poznań University 
of Life Sciences

Structure
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employing fewer than 10 staff account for 38% all organisational 

units of our University, while large units with more than 31 employees 

– 7%, respectively.

T
he greatest asset of the Poznań University of Life Sciences is it 

staff. In 2015 we employed 1468 people, of which 54% were 

academic teachers, supported by librarians, administration, tech-

nical and service workers. In the years 2009-2015 the number 

of academic teachers, technical and service workers was gradu-

ally decreasing, at a slight increase in the number of central and 

faculty administration staff as a result of new, necessary adminis-

trative units being established. Scientific degrees and titles were 

granted to younger and younger workers, which was reflected 

in an increased share of independent scientific workers in the 

structure of academic teachers by 10%. We should also stress 

here a considerable, 11% increase in the number of academic 

teachers employed at positions of assistant professors [adiunkt z 

habilitacją]. Moreover, the age structure of scientific and teaching 

workers has also changed. At present our employees aged max. 

40 years account for 33% staff, while the age group aged 40 - 60 

years accounts for 46% and individuals over 60 years – 21%, 

respectively. Within the above-mentioned age groups in compari-

son to the status of 2009 the number of the youngest employees 

decreased by 9% and that of the oldest staff increased by 6.5%. 

These trends in the employment structure to a considerable de-

gree are a result of legislative changes concerning regulations on 

scientific degrees and scientific titles, the amendment of the Act 

on Higher Education, changes introduced in other acts regulating 

labour rights, while they are also connected with the effect of the 

demographic decline indirectly limiting employment processes. 

For this reason one of the priorities of our University should be 

connected with the staff policy, which will include potential future 

changes in legal regulations in Poland.

The development of our scientific and teaching staff has been 

promoted by an increase in the scientific potential of independ-

ent units, in which since 2009 the number of employees with the 

scientific post-doctoral degree [doktor habilitowany] and the sci-

entific title has increased. This was manifested in the new rights 

to confer the PhD degrees granted to faculties in the following 

disciplines: biology, biotechnology, economics, environmental pro-

tection and management as well as the post-doctoral assistant 

professor degree [doktor habilitowany] in the discipline of agri-

cultural engineering. At present the Faculties of our University are 

authorised to confer PhD degrees in 13 subject areas and to confer 

Our staff
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post-doctoral degrees in 8 subject areas in agricultural, forestry, 

natural sciences as well as economics, comprising in this way three 

areas of knowledge – agricultural, forestry and veterinary science, 

natural sciences and social sciences. Based on the assessment of 

the scientific potential of our faculties we may expect further rights 

to confer other scientific degrees in the nearest future.

The activity of our University is also supported by the employees of 

the financially independent experimental stations and the Secon-

dary Technical School of Environmental Engineering and Agribusi-

ness. At present the experimental stations employ 179 workers. 

The Secondary Technical School has the staff of 51.

T
he infrastructure required for the primary activity of our Uni-

versity comprises facilities located in the north-western part 

of Poznań in the districts of Sołacz, Golęcin, Ogrody and Marce-

lin. The assets for 30.10.2015 include 41 scientific and teaching 

buildings, nine student halls of residence and a sports hall. The 

total net internal area of these buildings is 165 872 m2.

Continuous investments and refurbishment are required to guar-

antee modern research and teaching infrastructure. In recent years 

our university has been expanded to include the Biocentrum build-

ing (2011), a students’ cafeteria (2013) and the University Centre 

of Veterinary Medicine (2014). A new investment challenge, which 

we will be facing in the nearest future, will be connected with the 

renewal of the Golęcin complex and the creation of the training and 

agricultural extension centre catering for the needs of the farming 

community in the Wielkopolska region.

In the years 2009-2015 numerous repair and refurbishment works 

were performed in the buildings as well as research and teaching 

facilities, e.g. at Piątkowska Street, in the buildings of Kolegium 

Cieszkowskich and Kolegium Zembala, markedly enhancing their 

standard and functionality. Moreover, we have greatly modern-

ised student halls of residence and sports facilities, repaired roads 

and pavements as well as renewed green areas located nearby. 

Modern infrastructure needs to be rationally used and for this 

reason in the years 2009-2015 much modernization work was 

performed in the buildings to improve their thermal efficiency and 

adapting them to newly binding construction specifications. Con-

tinuation of efforts aiming at maintaining attractive and state-of-

the-art infrastructure, needed to meet new challenges of science 

and education, will be an important element of our activity also 

in the nearest future.

Infrastructure
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The University infrastructure comprises also 11 financially independ-

ent experimental stations. These units are managed in a variety of 

ways: nine of them have their own directors, one is managed by 

an administrator and one is leased. The stations conduct research, 

teaching, economic and extension service acitvity. These stations 

comprise research stations belonging to several departments, re-

search connected with the preparation of diploma theses and PhD 

dissertation is performed there, students participate in vocational 

and diploma internships, field classes and horse riding courses are 

organised. Moreover, conferences, seminars or sessions of faculty 

councils are held there. The stations cooperate with numerous in-

dustrial organisations, scientific and administrative bodies as well 

as organisations and associations both in Poland and worldwide.

The university experimental stations cover 14.5 thousand ha, in-

cluding almost 4 thousand ha farmland, 10 thousand ha forested 

area and over 400 ha waters. The financial situation of these sta-

tions is good; investments are connected with fixed assets, mod-

ernisation and repairs of the production, experimental and teach-

ing facilities, thus increasing the value of their fixed assets, which 

in 2015 amounted to approx. 80 million złotys.

A
lmost 11 thousand students are studying at the Poznań Univer-

sity of Life Sciences, of which over 7.5 thousand are full-time 

students. Our teaching offer is extensive – within the last eight years 

the number of fields of study has doubled. In the academic year 

2015/16 admissions covered 26 fields of study within the first-cycle 

system and 22 in the second-cycle studies, while in the academic 

year 2007/08 it was 13 fields of study within long-cycle Master’s 

programmes. In recent years the number of specialisations has 

increased and the offer of post-graduate programmers has been 

expanded; moreover, the Centre for Lifelong Learning has been 

created. Seven of our Faculties provide PhD study programmes, ad-

mitting 60-70 students annually, while the total number of doctoral 

students in the last five years has increased slightly (2009/10 – 244 

students, 2014/15 – 280 students). However, we have also ob-

served a disturbing phenomenon for a deterioration of educational 

performance and an extension of the period from the completion of 

PhD studies to the defence of the doctoral dissertation.

Our activity aiming at the extension of the educational offer in-

cludes also: 

• establishment and creation of the veterinary medicine pro-

gramme in the academic year 2011/2012, a field of study 

Educational activity
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for years missing in the education system of north-western 

Poland 

• initiation of two interdisciplinary study programmes (neurobiol-

ogy and food analytics)

• increasing the number of fields of study for foreign students

• initiation of English language doctoral studies.

The phenomenon, which the University has to face, is connected 

with demographic changes. In recent years the number of prospec-

tive students has decreased, while the number of offered fields 

of study has increased. Further extension of the education offer 

should be preceded by an in-depth analysis to justify the estab-

lishment of new fields of study. It will be particularly advisable 

to create new specialisations, vocational studies, further develop 

interdisciplinary studies and dual study programmes. Changes are 

also required in the organisation of the teaching process leading to 

optimisation of education costs.

New needs of the socio-economic environment and changes in le-

gal regulations are important factors stimulating the development 

of the post-graduate study offer and other forms of lifelong learn-

ing. We need to stress here particularly the establishment of the 

University of the Third Age and cooperation with lower primary and 

secondary schools. These educational services, apart from their fi-

nancial importance, may be an essential tool in the promotion and 

development of loyalty to our University.

Crucial characteristics of education include innovativeness, utilitar-

ian character and consistency with the requirements of the labour 

market. In this context we need to enhance the role of external 

stakeholders in the development and improvement of study pro-

grammes, their participation in programme boards as well as ex-

tension of the offer of training programmes, internships and work 

placements. Education focused on practical skills and promoting 

development of social competences will require from our University 

greater activity in the acquisition of funds for the enhancement of 

our teaching potential. An example of such activities is provided 

by projects co-financed from EU funds within the framework of the 

European Social Fund, implemented in the years 2014-2015.

In order to meet the current needs of economy and social life, while 

at the same time satisfying the requirements of the highly competi-

tive market of educational services, we need to consider continuous 

enhancement of education quality as a priority in the field of teach-

ing activity. It may be guaranteed by the efficient university system 

to ensure and enhance the quality of education, regularly evalu-
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ated and improved. This also pertains to third-cycle studies and 

improvement of the current model of education for PhD students, 

in which we need to focus on competences required to conduct 

research.

The learning and teaching facilities, while in recent years greatly 

modernised, need to be constantly improved, similarly as quali-

fications of teachers. Competences as well as responsibility and 

diligence of the teaching staff should be appreciated at least as 

much as its scientific accomplishments.

We need to provide particular care for exceptionally talented and 

ambitious students and PhD students; provide aid for applicants 

for personalised study programmes, studies at foreign universities, 

work placements and internships at foreign institutions and apply-

ing for additional funding, e.g. in the Diamond grant programme. 

These actions make it easier for them to find the individual educa-

tion path and greatly accelerate their scientific development. We 

also need to increase the participation of students in research and 

scientific publications, in research projects and the activity of aca-

demic business incubators.

Internationalisation of studies was an important objective in the 

Strategy of our University for the years 2009-2015. This objective 

was partly achieved. Active promotion of the English study offer and 

improvement of the support system for foreign students, aided by 

the Convent of the Students’ Government, makes our University a 

friendly and attractive place. An additional priority needs to include 

adaptation of education to European standards and application for 

European accreditations, while for teachers it should be to gain teach-

ing experience abroad, e.g. within the framework of the Erasmus+ 

programme. We need to markedly enhance our marketing activity in 

order to acquire candidates for English language PhD studies.

Improvement of the education standards at the University to make 

it outstanding and well-known in the region and nationwide needs 

to concern all aspects of the teaching process, including non-ac-

ademic education. As the governing body for a secondary school 

(the Secondary Technical School of Environmental Engineering and 

Agribusiness in Poznań) our University continues the tradition of 

vocational education in agriculture in the Wielkopolska region and 

the next objective will be to establish the Centre for Innovations, 

Agricultural Extension and Food Safety.

Caring for the intellectual development of university and second-

ary school students, respecting the ethical and moral standards 
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and promoting professional progress the Poznań University of Life 

Sciences will serve the goal of socio-economic development of our 

region and country, while at the same time strengthening the Uni-

versity prestige and rank on the market of educational services.

R
esearch conducted at our University is consistent with the Na-

tional Research Programme, the strategy “Europa 2020”, the 

EU framework programme for research and innovations Horyzont 

2020, the Polish Road Map for Research Infrastructure, the Forest-

ry Policy of Poland, the government programme of Forestry Policy 

and Renewable Energy Sources, the National Strategy for Regional 

Development in 2010-2020 and the Development Strategy for the 

Wielkopolska Province to the year 2020 and other programmes. 

1. The Faculty of Agronomy and Bioengineering

• Sustainable development of agriculture and rural areas while 

applying modern production technologies and maintaining the 

nature value of the environment, animal welfare and ensuring 

high quality of agricultural produce

• Agricultural engineering, ecological power engineering and re-

newable energy sources, biometry and mechatronics in agricul-

tural engineering

• Biochemistry, molecular biology and plant and animal biotech-

nology, medical and pharmaceutical biotechnology.

2. The Faculty of Forestry

• Sustainable and multi-function forest economy combined with 

the protection and maintenance of forest sustainability

• Modification, protection and sustainable use of productive and 

infrastructural value of forests

• Biological diversity and the structure and functioning of natural 

systems in commercial forests and in protected areas.

3. The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

• Genomics, physiology, animal histology and biotechnology of 

animal reproduction,  biology of wild animals living in agricul-

tural and forest landscapes

Scientific and research activity

Primary directions of research
 conducted at individual faculties

 of our University
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• Animal nutrition and management systems, feed science and 

the effect of nutrition and management systems on perfor-

mance traits of domestic animals and the environment

• Animal health prophylaxis and animal origin food hygiene and 

safety.

4. The Faculty of Wood Technology

• Sustainable use and processing of wood and other forest raw 

materials

• Modification of wood properties, search for new and improve-

ment of existing wood-based materials

• Advanced bioplastics produced from lignocellulose materials

• Protection and preservation of wood monuments of national 

heritage

• Personalised furniture design and development of mass cus-

tomisation.

5. The Faculty of Horticulture and Landscape Architecture

• Biological and technological improvement of horticultural pro-

duction methods including quality and biological and utility 

value of plants, as well as environmental protection

• Natural and social aspects of modification, valuation and pro-

tection of landscape and green areas.

6. The Faculty of Food Science and Nutrition

• Development of novel products and technologies to improve 

food quality in accordance with principles of sustainable de-

velopment

• Utilisation of the metabolic potential of microorganisms and 

enzymes in commercial applications, particularly biosynthesis 

of food components

• Optimisation of human nutrition in view of prevention of diet-

related diseases

• Application of advanced analytical tools to characterise food 

components and their effect on human health

• Bioactive components of plant origin materials and develop-

ment of novel food products with health-promoting properties.
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7. The Faculty of Environmental Engineering and Landscape 
Planning

• Valuation methods concerning the environment and its changes

• Protection and management of water and soil resources and in 

the atmosphere in view of climate change

• New technologies and construction structural solutions in envi-

ronmental engineering and water supply and sewage disposal 

systems as well as renewable and alternative energy sources

• Modification of functional agricultural and forest ecosystems in 

areas affected by strong anthropopressure

• Application of geoinformation in spatial management and stud-

ies on the natural environment.

8. The Faculty of Economics and Social Sciences

• Socio-economic conditions for rural areas and the agri-food 

sector in Poland in view of the Common Agricultural Policy and 

its changes caused by global and regional processes

• Competitiveness of the Polish agri-food sector on international 

markets

• Efficiency of agribusiness and wood industry enterprises

• Financing of the agri-food sector and rural development

• Sustainable development of agriculture and rural areas.

Funding for research is fundamental for the implementation of am-

bitious programmes and scientific aims, as well as the provision 

of the adequate scientific potential. The dominant trend in the fi-

nancing of Polish science is to reduce subsidies while increasing the 

funds allocated on the competition basis by respective agencies, 

primarily the National Science Centre (NCN), the National Centre 

for Research and Development (NCBR), as well as the Ministry of 

Science and Higher Education (MNiSW) and other national and 

regional institutions. Another source of financing for scientific pro-

jects is connected with the EU funds allocated within the respective 

framework programmes, structural funds and other EU research 

programmes.

In the years 2009-2015 the number of research projects at our 

University financed by KBN, MNiSW, NCN and NCBR ranged from 

approx. 100 to 250 annually. In the last three years the num-

ber of projects have decreased, while the amount of funds has 

remained the same. After restructurisation of the research support 

bodies scientific projects financed by NCN have become predomi-

nant. Most of them have been original projects – at present OPUS 
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projects predominate. The proportion of former degree supervi-

sion projects has decreased, at present they are realised within the 

framework of the PRELUDIUM programme. In 2015 the number of 

projects financed by NCBR increased, which reflects the growing 

role of research realised in cooperation with economy.

Among projects financed by NCN the greatest number is realised 

at the Faculties of Veterinary Medicine and Animal Science, Food 

Science and Nutrition, and Agronomy and Bioengineering. These 

Faculties are leading also in terms of the level of funds allocated for 

project financing. However, we also need to consider the specific 

character and cost intensity of research.

In the years 2009-2015 at our University research tasks were re-

alised within the framework of biological progress financed from 

subsidies allocated by the Ministry of Agriculture and Rural Devel-

opment (MRiRW). In that period three faculties were granted con-

siderable funds for research in three areas thanks to the Long-term 

Programme Improvement of domestic sources of plant protein, 
their production, turnover system and fodder applications, estab-

lished by the Resolution of the Council of Ministers and financed by 

the Ministry of Agriculture and Rural Development.

In the years 2009-2014 at our University a total of 40 internation-

al projects were realised, financed from funds of the 6th and 7th 

EU Framework Programmes, as well as other research and R&D 

programmes of the EU and associated countries, the Polish-Nor-

wegian Research Cooperation programmes, CORNET, the EUREKA 

Initiative or the Polish-Swiss Research Programme. Moreover, in 

that period 12 projects financed from structural funds were im-

plemented, of which 10 aimed at supporting research and devel-

opment activity. Within the Innovative Economy Operational Pro-

gramme a total of six projects were realised, while two projects 

each were implemented within the Human Capital Operational 

Programme and the Baltic Sea Region Programme. Our University 

was the coordinator of one EU Framework Programme. With the 

decreasing amounts of funds from the EU Framework Programmes 

our employees have increasingly become involved in active acqui-

sition of funds from other European research programmes.

In appreciation of the active involvement of many staff members 

in the development of international cooperation and acquisition 

of funds for research and development work from European pro-

grammes we need to stress that very often such projects were or-

ganised by the same research teams. There are marked dispropor-

tions between our Faculties in the number of implemented projects 
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and the amounts of acquired funds. In the years 2009-2014 at 

four our faculties a total of 14 projects were financed by an EU 

Framework Programme (the Faculty of Environmental Engineering 

and Landscape Planning, the Faculty of Food Science and Nutri-

tion, the Faculty of Agronomy and Bioengineering and the Faculty 

of Veterinary Medicine and Animal Science). International projects 

financed from other programmes of the EU and associated countries 

were realised at seven our faculties, with the greatest number at the 

Faculty of Environmental Engineering and Landscape Planning. In 

the structure of financing for scientific and R&D projects from the EU 

funds financial means granted from structural funds predominate, 

with as much as 70% of such funds in the budget. Funds allocated 

from the EU Framework Programmes accounted for 8%, while funds 

from other European projects accounted for 22%. Our University 

has much experience and considerable accomplishments in the re-

alisation and coordination of large research projects, both national 

and international. The value of the scientific potential of our staff 

and its activity is evidenced by the participation in several interna-

tional networks and many scientific consortiums.

The Centre for Innovations and Technology Transfer (CIiTT) was es-

tablished in 2014. The Centre is an inter-faculty organisational unit 

and its objective is to enhance the development of innovative and 

competitive solutions prepared at the University, effective transfer 

of applicatory outcomes of research and development work to the 

economy, as well as support for the development of new compa-

nies. In the initial period of the CIiTT activity a total of 62 innova-

tive technologies were evaluated, 11 prototypes were developed 

using external funds, the Technology Base Science2Business and 

the Competence Network were created and initiated and 20 li-

cence agreements were signed. Independently of CIiTT, the Faculty 

of Food Science and Nutrition has its Centre of Excellence “Food 

Biotechnology” and the Faculty of Environmental Engineering and 

Landscape Planning has the Centre of Renewable Energy Sources.

T
he primary source of financing for the activity of our Univer-

sity – as an academic public institution – is connected with 

subsidies from the government budget, accounting for up to 2/3 

annual revenue. The rest of the revenue comprises funds acquired 

in national and international competitions and income earned by 

the University.

Educational activity is financed mainly from subsidies of the Min-

istry of Science and Higher Education and our earned income. In 

the nearest future it will be a challenge to maintain financial sta-

Finances
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bility in view of threats caused by demographic decline. Actions 

undertaken at present, aiming at reducing the cost intensity of this 

aspect of the University activity, while observed in recent years as 

a positive phenomenon in financial statements suggest that their 

continuation and intensification should be a priority for our strat-

egy in the years 2016-2022. An essential element in increasing 

profitability of the educational activity of the University will be to 

search for new solutions increasing our revenue. This may include 

cooperation with enterprises representing various sectors of the 

national economy considered strategic for the University, as well 

as increasing the effectiveness of acquisition of funds for education 

from the EU budget.

Sources of financing for research and development work include 

subsidies from the government budget and public funds acquired 

in competitions organised by NCN, NCBR, MNiSW, European Com-

mission agencies as well as other international funds. Changes in 

the system of financing for science in Poland have also influenced 

the amount of subsidies from the government budget. First in 

2010 the budget ceased to grant subsidies for financing of own 

research, while since 2011 subsidies for financing of research for 

young researchers and PhD students were initiated along with sub-

sidies for activities popularising science. Another aspect is con-

nected with the systematic reduction in the amount and proportion 

of specific subsidies for the maintenance of the research potential 

in the University budget, which results in an increase in the share 

of non-subsidy funds in financing of research from 60% to 84%. 

Maintenance of this trend in the acquisition of funds has become 

a priority for the nearest years – a necessary pre-condition for 

state-of-the-art scientific and research infrastructure and accom-

plishment of the world research standard. A significant trend in 

recent years has been an increase in the share of the sector of 

the economy in financing of scientific activity from 10% to 15%. 

Continuation and intensification of cooperation with the economy 

as well as the ministries and public agencies supervising different 

sectors of the economy has made it possible to increase the role 

of our University as a leader of research and development for na-

tional and international economic entities. A priority is connected 

with an increase in the efficiency of commercialisation of research 

results, with the dominant role of the stimulation of academic en-

trepreneurship among the staff. Effective commercialisation should 

provide increased revenue from sale and appropriate reinvestment 

of funds in order to create successive innovative solutions.

An essential part of financial activity is related with fixed assets. 

Sale of some real estate belonging to the University was a conse-



quence of recent actions aiming at regulation of their legal sta-

tus. These sales brought on average 4% annual income. Obtained 

revenue allocated to investment purposes connected with the de-

velopment of infrastructure, while the total share of investment 

in revenue accounted on average to 7%. It will be essential for 

the management of the University assets to further increase ra-

tionalisation of its fixed asset management, particularly ensuring 

economic efficiency to use the unique research apparatus and to 

establish our own funds for its maintenance.



T
he Poznań University of Life Sciences – as a modern academic 

institution, strengthened by its splendid past and the sense of 

identity – intends to reinforce its rank and the performed teaching 

and research functions within the broadly understood natural en-

vironment. The key elements are considered to comprise directions 

of education and research, which meet the challenges of contem-

porary needs of our country and the Wielkopolska region.

In order to realise the assumptions of our Development Strategy, 

the Poznań University of Life Sciences will be:

• a strong scientific centre in the area of agriculture and natural 

sciences

• an attractive place to gain knowledge, exceptional for its high 

education standards

• a valued partner in research and development for national and 

international economic entities

• an efficiently managed academic institution

• a scientific centre with the infrastructure meeting the require-

ments of modern academic education and scientific work

• a university celebrating its tradition and history, appreciated 

and respected by the general public.

Vision

III



T
he Poznań University of Life Sciences is a community of stu-

dents and PhD students, staff and graduates. The key aspects 

of our mission include the highest standard of education, respect 

for the natural environment and sustainable rural development. 

Actions are undertaken to ensure that education meets the needs 

of the modern economy and knowledge-based society. It shapes 

the attitude and active citizenship of our students, promoting the 

tradition of the University patron, Count August Cieszkowski, a 

19th century philosopher and promoter of education, social and 

political activist from the Wielkopolska region.

The education mission at the Poznań University of Life Sciences is 

closely related with research, incorporating new areas of knowl-

edge and changing human needs. Scientific accomplishments are 

disseminated on the national and international scale, ensuring the 

transfer of knowledge to social and economic practice and estab-

lishing close ties with industry.

The objective of our University is to realise a model of development 

guaranteeing that it is a modern academic institution in the area 

of natural sciences, a leader in education and research activity in 

agricultural and forestry sciences as well as veterinary medicine, 

food economy and rural development. Fulfilling its mission our Uni-

versity initiates and realises innovative actions, making it possible 

for us to face competition and fully utilise new chances for further 

development.

Mission

IV
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Actions and decisions

TEACHING

• Strengthening the participation of the socio-economic environ-

ment in the development of the educational offer

• Development of interdisciplinary studies and dual education 

programmes

• Enhancing activity in acquisition of funds to improve the teach-

ing potential

• Improvement of promotion for the University and studies, par-

ticularly using public and social media

• Extension of post-graduate education programmes, courses 

and training offer

• Initiation of new forms of life-long education, i.e. the Children’s 

University and the University of the Third Age

• Improvement of study programmes meeting the requirements 

of international standards, expectations of employees as well 

as preferences of candidates and students

• Improvement of quality of studies, particularly the second- and 

third-cycle studies as education preparing for research work

• Initiation of actions increasing the involvement of students in 

research and scientific publications

• Enhancing efficiency of the university system for assurance and 

improvement of education quality

• Improvement of financing for teaching activity through increased 

revenue from life-long education, EU funds and other sources

Statement of strategic
 objectives

V
Strategic objective

Adaptation of educational 

offer to socio-economic needs 

and demographic changes

Improvement of education 

quality
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• Improvement of qualifications for the academic staff and teach-

ing resources

• Improvement of facilities and opportunities of physical and cul-

tural development of students

• Promotion of ethical standards among academic teachers, PhD 

students and first- and second-cycle students

• Development of English language education offer, particularly 

for second-cycle and PhD studies

• Improvement of efficiency of foreign language teaching

• Adaptation of curricular contents to European standards and 

application for European accreditations

• Strengthening international mobility of academic teachers, PhD 

students, first- and second-cycle students

• Increasing activity of students and academic teachers within 

the framework of Erasmus+ in accordance with the Erasmus 

Charter for Higher Education (ECHE)

• Introduction of the requirement for obligatory language skills in 

official conference languages in competitions for employment 

and promotion of academic teachers

• Improvement of the support service system for PhD students 

and foreign students

• Extension and improvement of customisation of study pro-

grammes

• Improvement of the system for recognition of competences ac-

quired outside the higher education system or in other fields 

of study

• Association of the organisation of the teaching process and cost 

intensity of academic instruction and quality of education

• Increasing the influence of students on the organisation of the 

teaching process

SCIENCE

• Increasing efficiency of acquisition of funds for research from 

national and international sources

• Efforts of faculties to be granted the highest ranks according to 

the criteria of the Ministry of Science and Higher Education by 

promoting publications in the highest ranking journals from the 

JCR data base

Internacionalisation

 of education

Improvement of organisation 

of the teaching process

Attaining world standards

 of research
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• Extension of authority of the faculties to confer degrees and 

the scientific title

• Promotion of international scientific cooperation by increasing 

mobility of scientists, expansion of scientific exchange and in-

ternational internships

• Improvement of quality of discussion and scientific criticism, 

e.g. by activisation of the faculty seminar systems and scientific 

meetings

• Increasing the role of PhD students and PhD studies in the sci-

entific potential of the University

• Identification of key directions in research by faculties taking 

into consideration previous accomplishments and traditions, as 

well as new trends in world science

• Increasing the role of CIiTT in monitoring of needs of the econ-

omy for research, in the promotion of the latest scientific ac-

complishments and technology transfer

• Close ties of the University with the national economy by stimu-

lation, promotion and commercialisation, e.g. patents, utility 

models, industrial designs and new cultivars

• Increasing the role of experimental stations in research, e.g. by 

increasing cooperation with economic entities

• Support for the development of technology within the frame-

work of intelligent specialisations in accordance with priorities 

of national and regional research organisations

• Promotion of research and development (R&D) work complet-

ed with commercialisation in cooperation with economy

• Support for the establishment of enterprises of the University 

for direct commercialisation of research outcomes

• Increasing efficiency of utilisation of research infrastructure

• Identification and extension of advanced forms of promotion, 

dissemination and popularisation of research outcomes with 

commercialisation potential

STAFF

• Employment consistent with the European Charter for Researchers 

and with the Code of Procedure when recruiting scientific workers

• Development of mechanisms limiting carrier realised only with-

in one University

• Attempts to link remuneration with work outcomes within the 

framework of binding legal regulations

Development of research

related with the national 

economy

Staff with highest 

qualifications and care

 for its development
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• Increasing employment within the framework of post-doctoral 

internships and research projects as well as contract workers

• Promotion of scientific exchange; long-term, foreign internships 

at renowned centres as a necessary pre-requisite for scientific 

career

• Reorganisations of structures and research teams to increase 

interdisciplinary programmes, reflecting the status of natural 

sciences worldwide

• Adaptation of staff policy to changes resulting from the Univer-

sity activity

• Improvement of the periodical evaluation system for academic 

teachers

• Improvement of staff policy criteria

• Improving computer and language competences of University staff

INFRASTRUCTURE

• Increasing efficiency for acquisition of funds for development of 

scientific facilities 

• Development of research facilities in experimental stations

• Rationalisation of purchase policy for unique apparatus and in-

creasing efficiency of its use

• Development of the university system of power and IT media 

for critical situations

• Modernisation and changes in the concept for previous activity 

of the Main Library and the Centre for Scientific Information 

• Application of state-of-the-art IT technologies in order to pro-

vide access to national and international resources of scientific 

information

• Development of IT infrastructure to improve quality of educa-

tional services

• Improvement of functionality of classrooms and lecture halls

• Improvement and development of teaching facilities in experi-

mental stations

• Extension of sports facilities

• Improvement of comfort of residence at students’ halls of resi-

dence

• Construction of the hall of residence for assistant lecturers and 

PhD students

• Construction of the teaching and cultural centre

State-of-the-art research 

infrastructure

Infrastructure adapted

 to new educational challenges
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• Extension and modernisation of the IT network

• Development of IT system supporting the management system

• Creation of the Rector’s Office within the framework of existing 

infrastructure

• Renewal of the Kolegium Cieszkowskich complex

• Continuation of thermal efficiency of buildings

• Modernisation of the Institute of  Biosystem Engineering 

• Increasing the use of renewable energy sources for the needs 

of our University

• Renewal of historical buildings of the University

• Development of a concept for access to the scientific facilities 

to external entities

• Renewal of the Golęcin complex

• Extension of Kolegium Zembala

• Construction and equipment for the Wielkopolska training and 

extension centre for agriculture

• Construction and equipment for the Centre for Innovations, Ag-

ricultural Extension and Food Safety PULS

• Construction of semi-commercial scale facilities for fields of 

study related with food technology

MANAGEMENT

• Development of principles and implementation of the decen-

tralisation process at the University

• Reducing the influence of official barriers on scientific and teach-

ing activity 

• Increasing efficiency of utilisation of e-administration tools 

in management

• Implementation of the process approach to management

• Adaptation of organisational structures to changes and formal 

and legal conditions to optimise management

• Improvement of  financial management methods based on in-

formation and management control

• Increasing efficiency of utilisation of University facilities

• Increasing acquisition of external funds and revenue from sale 

of intellectual rights

State-of-the-art material 

infrastructure managed

 by the University

Efficient utilisation

 of material infrastructure

State-of-the-art material 

infrastructure for education 

and life-long education 

Efficient structure

 for management and support 

of teaching and research



• Improving the quality of IT communication in developing the 

image of the University

• Development of an efficient information flow system to mass 

media

• Development of the offer for cooperation with public institu-

tions and economic practice

• Promotion of publishing activity of the University

• Strengthening and extension of contacts with graduates and 

efficient cooperation with the Association of Alumni

Strong position of the University 

in its relations

 with the socio-economic 

environment
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