Wiodąca uczelnia rolnicza w polsce

oferta edukacyjna 2020/2021

uznanie, prestiż,
przyszłość,
kariera, pasja
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UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W POZNANIU
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wiodącą uczelnią rolniczą w kraju. Kształci co roku
osiem tysięcy studentów, na wielu interesujących kierunkach studiów, mając do dyspozycji
nowoczesną infrastrukturę oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.
Posiada nowoczesne laboratoria, pracownie oraz zakłady doświadczalne będące doskonałym polem
do konfrontacji nauki z praktyką.
Prestiż i nowoczesność, uznany dorobek naukowy, szeroka oferta dydaktyczna dostosowana do
wymogów rynku pracy, rozwijająca się współpraca z otoczeniem gospodarczym, liczne rankingi
oraz osiągniecia studentów i pracowników potwierdzają czołowe i uznane miejsce Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

rankingi
Perspektywy
Academic Ranking
of World Universities
(lista szanghajska)
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nagrody
Polska Nagroda
inteligentnego Rozwoju
Polska Nagroda
Innowacyjności

kapitał ludzki
Kuźnia kadr
Kuźnia Prezesów
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prawie

70

UCZELNIA
W LICZBACH

135
profesorów

8000

LAT
AUTONOMICZNEJ
UCZELNI

29

STUDENTÓW

100

INTERESUJĄCYCH
KIERUNKÓW
STUDIÓW

lat tradycji
akademickich
studiów rolniczo-leśnych

29

kierunków
studiów
podyplomowych

prawie

prawie

800

1500
PRACOWNIKÓW

pracowników
akademickich

23

KOŁA NAUKOWE

4

8

wydziałów
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historia
uczelni
1870 – staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała
w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny.
1919 – działalność rozpoczęła szkoła wyższa, najpierw jako
Wszechnica Piastowska, a potem Uniwersytet Poznański,
którego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny.
Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919 roku.
1942 – w czasie wojny działał tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich,
który kształcił swych studentów na Wydziale Rolniczo-Leśnym.
Po wojnie wznowił swoją działalność na Uniwersytecie
Poznańskim.
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1949 – podział ówczesnego Wydziału Rolniczo-Leśnego
na Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.
1951 – powstała Wyższa Szkoła Rolnicza. Utworzyły się kolejne
Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954),
Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962),
Melioracji Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społeczny (2007).
1972 – uczelnia przyjęła nazwę Akademia Rolnicza,
a w 1996 jej patronem został August Cieszkowski.
2008 – Akademia Rolnicza stała się Uniwersytetem Przyrodniczym
w Poznaniu.
2019 – jubileusz 100-lecia Akademickich Studiów
Rolniczo-Leśnych.
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WYDZIAŁ ROLNICTWA
I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ leśny

Kierunki studiów:

Kierunki studiów:

BIOTECHNOLOGIA ‒ I, II stopień, stacjonarnE

LEŚNICTWO ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

EKOENERGETYKA ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA ‒ (studia interdyscyplinarne), II stopień, stacjonarne

INFORMATYKA STOSOWANA ‒ I stopień, stacjonarne i niestacjonarne, II stopień, stacjonarne
OCHRONA ŚRODOWISKA ‒ I stopień, stacjonarne, ii stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Studia rosyjskojęzyczne
na poziomie MSc, stacjonarne

ROLNICTWO ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Лесное хозяйство

INŻYNIERIA ROLNICZA ‒ I, ii stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Studia anglojęzyczne
na poziomie MSc, stacjonarne
AGRONOMY
BIOTECHNOLOGY

Około
1200
studentów
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6
kierunków
studiów

Ponad 100 realizowanych
tematów badawczych
i prac rozwojowych

Kształcimy absolwentów
z zamiłowaniem
przyrodniczym,
wszechstronnie
przygotowanych do pracy
w gospodarce leśnej...

Kształcimy wysoko
wykwalifikowane kadry
dla gospodarki promujące
innowacyjne technologie,
zrównoważony rozwój,
ochronę środowiska…

6 prężnie
działajcych
kół naukowych

Praktyki i staże
w branżowych
firmach

Interesujące
perspektywy
zawodowe

Około
1400
studentów

2
unikalne w kraju
kierunki studiów

Czołowy
Wydział Leśny w Polsce

Ogród dendrologiczny
z unikalnymi
gatunkami drzew

16 sekcji prężnie
działających w ramach
Koła Leśników

Ciekawe projekty
edukacyjne
i naukowe
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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
I NAUK O ZWIERZĘTACH

WYDZIAŁ technologii
drewna

Kierunki studiów:

Kierunki studiów:

biologia stosowana ‒ I, II stopień, stacjonarne

TECHNOLOGIA DREWNA ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

NEUROBIOLOGIA ‒ (studia interdyscyplinarne), II stopień, stacjonarne

TECHNOLOGIA DREWNA ‒ (studia dualne), I stopień, stacjonarne

ZOOTECHNIKA ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

PROJEKTOWANIE MEBLI ‒ I, II stopień, stacjonarne

WETERYNARIA ‒ jednolite studia magisterskie, stacjonarne
ŻYWIENIE ZWIERZĄT ‒ (studia dualne), II stopień, stacjonarne
Absolwenci Wydziału
zdobywają wiedzę
interdyscyplinarną z zakresu
nauk weterynaryjnych,
zootechnicznych
i biologicznych
wzbogacającą ich
kompetencje zawodowe
oraz specjalizującą w wielu
dziedzinach pokrewnych...

Studia anglojęzyczne
na poziomie MSc, stacjonarne
Animal Production Management

Około
1000
studentów
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Czołowe miejsce
Wydziału w Polsce
oferującego kierunek
Zootechnika

3 interesujące,
rozwijające pasje
i zainteresowania
koła naukowe

Nowoczesna jednostka
dydaktyczno-lecznicza
Uniwersyteckie
Centrum Medycyny
Weterynaryjnej

Innowacyjne
projekty badawcze

Perspektywiczne
kierunki studiów,
w tym interdyscyplinarne
i dualne

Studia anglojęzyczne
na poziomie MSc, stacjonarne
Wood Science
Absolwenci Wydziału są
doskonale przygotowani do
pracy w sektorze drzewnym
i jego otoczeniu, promując
ideę jego zrównoważonego
rozwoju...

Około
500
studentów

3 kierunki
studiów,
wpisujące się
we współczesny
rynek pracy

Studia łączące
technologie materiałowe,
wykorzystanie surowców
odnawialnych oraz troskę
o środowisko naturalne

Wysokie standardy
nauczania i jakość
kształcenia
potwierdzana
certyfikatami

Cykliczne projekty
dedykowane
szerokiemu
audytorium

Studia dualne
inżynierskie
na kierunku
Technologia drewna
(profil praktyczny)
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WYDZIAŁ OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WYDZIAŁ NAUK
O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Kierunki studiów:

Kierunki studiów:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarnE

ANALITYKA ŻYWNOŚCI ‒ (studia interdyscyplinarne), II stopień, stacjonarne

MEDYCYNA ROŚLIN ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

DIETETYKA ‒ I, ii stopień, stacjonarne i niestacjonarne

OGRODNICTWO ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ‒ I stopień, stacjonarne
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Studia anglojęzyczne
na poziomie MSc, stacjonarne
Horticulture: Seed Science and Technology
Studia stworzone z pasji
do natury – rośnie tu wiedza,
dojrzewają śmiałe projekty
i kwitnie kariera...

Około
400
studentów
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3 inspirujące
i nowoczesne
kierunki
studiów

Studia wszechstronnie
rozwijające, dające
duże możliwości
na rynku pracy

Możliwości
rozwijania
swoich pasji
i zainteresowań
w kołach
naukowych

Ciekawe
projekty
dedykowane
studentom

Studia anglojęzyczne
na poziomie MSc, stacjonarne
Food Science and Nutrition

Około
1500
studentów

4 przyszłościowe
i innowacyjne
kierunku studiów

Aktywnie działające
koła naukowe

Interesujące projekty
krajowe i zagraniczne

Wydział kształci
absolwentów dobrze
przygotowanych do pracy
w zakładach zajmujących się
przetwórstwem, kontrolą
i obrotem żywności oraz
żywieniem człowieka...

Praktyczny profil
kształcenia
dietetycznego
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

WYDZIAŁ
EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Kierunki studiów:

Kierunki studiów:

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY ‒ I STOPIEŃ, STACJONARNE

EKONOMIA ‒ I, II stopień stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

FINAnSE I RACHUNKOWOŚĆ ‒ I, ii stopień stacjonarne i niestacjonarne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ‒ I, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Studia anglojęzyczne na poziomie MSc,
stacjonarne

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA ‒ I, ii stopień, stacjonarne

Studia anglojęzyczne na poziomie MSc,
stacjonarne
Geioinformation Science, Earth Observation and Spatial Management
Environmental Engineering and Protection

Ponad
600
studentów
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Wiedza
i umiejętności
praktyczne

Koła naukowe
rozwijające pasje
i zainteresowania

Możliwości
zdobycia
uprawnień
budowlanych

Studia
z przyszłością

Wydział kształci absolwentów
dobrze przygotowanych
do kierowniczej lub
samodzielnej pracy w firmach
projektowych i wykonawczych,
inwestycyjnych, zarządach
melioracji i gospodarki wodnej,
urzędach i spółkach. Łączymy
pasję przyrodniczą z wiedzą
inżynieryjno-techniczną...

Absolwenci Wydziału są
dobrze przygotowani do pracy
w różnych przedsiębiorstwach
i instytucjach gospodarki
narodowej oraz wyposażeni
zostają w specjalistyczną wiedzę
ekonomiczno-społeczną...

Agri-food Economics and Trade

Około
1200
studentów

Interdyscyplinarny
profil kształcenia

Szeroka oferta praktyk,
warsztatów,
wyjazdów studyjnych

Kierunki studiów
doceniane
przez pracodawców

Cykliczne wydarzenia
dedykowane studentom
podnoszące ich
kompetencje
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W ramach wielu programów
międzynarodowych możliwe jest
wspieranie wymiany akademickiej
w zakresie kształcenia i doskonalenia
zawodowego zarówno studentów,
jak i nauczycieli akademickich.
Porozumienia o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na wymianę
kadry i studentów ‒ 115 uczelni z 37 krajów.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
BADANIA NAUKOWE
Jednym z obszarów aktywności naukowo-badawczej uczelni jest realizacja różnego rodzaju
projektów finansowanych ze źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Część projektów
jest finansowana z programu ramowego Horyzont 2020, pozostałe z innych funduszy unijnych,
międzynarodowych programów badawczych i programów strategicznych. Rocznie realizowanych
jest blisko 100 takich projektów przez różne jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu.
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W zakresie prowadzonej
działalności jednostek
naukowych oraz administracyjnych
realizowana jest szeroko
rozumiana współpraca
z otoczeniem gospodarczym
obejmująca wspólne projekty,
badania, warsztaty, wykłady,
praktyki i staże. Dzięki temu
możliwe jest prowadzenie np.
studiów dualnych czy projektów
obejmujących staże i mentoring
w przedsiębiorstwach.

WSPÓŁPRACA
Z BIZNESEM

WSPARCIE studentów

ABSOLWENCI

W uczelni funkcjonuje prężnie działające i wspierające studentów i absolwentów Biuro Karier,
które proponuje:

Rokrocznie mury uczelni opusza ponad

• oferty pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni,
• cykl zajęć na temat m.in. umiejętności interpersonalnych, zakładania
działalności gospodarczej, metod jej finansowania, etykiety w biznesie,
czy sztuki autoprezentacji,
• targi branżowe, targi pracy tymczasowej, dni przedsiębiorczości,
• doradztwo zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości,

2800 absolwentów.

75% absolwentów podejmuje pracę po studiach zgodną z ukończonym kierunkiem studiów.
Około 60% absolwentów zdobywa w czasie studiów ważne umiejętności praktyczne podczas
Około

praktyk i staży.

90% absolwentów rekomenduje ukończone kierunki studiów.
Ponad 70% absolwentów znajduje pracę do roku od zakończenia studiów.

Ponad

• coaching kariery, rozwój osobisty,
• spotkania z pracodawcami,
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• tworzenie i konsultacje dokumentów aplikacyjnych.
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ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
www.up.poznan.pl
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