
  

 

 

Konkurs na „Hasło towarzyszące obchodom 

100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych” 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje konkurs na „Hasło towarzyszące obchodom 100-lecia 

Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych”, z okazji których Uczelnia przygotowuje liczne wydarzenia kulturalne, 

naukowe oraz publikacje okolicznościowe.  

Hasło powinno być oryginalne, uniwersalne, czytelne, zwięzłe i łatwe do zapamiętania, podkreślające tradycję 

i wyjątkowość Uczelni. Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele społeczności akademickiej Uczelni. Każda 

osoba może zgłosić tylko jedno hasło do dnia 17 sierpnia 2018 roku.  

Propozycje oceni komisja konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu. Nazwisko laureata zostanie 

opublikowane na stronie internetowej UPP do dnia 24 sierpnia br. Dla Zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną. 

 

Obchody 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych i 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego rozpoczną się  

1 października 2018 roku uroczystą inauguracją roku akademickiego czterech poznańskich uczelni – Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - mających swoje korzenie w ówczesnej 

szkole wyższej.  

5 października 2018 roku dwa wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśny, 

wywodzące się z Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, wspólnym posiedzeniem Rad Wydziałów 

zainaugurują obchody 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych w naszej Uczelni, które trwać będą do końca 

2019 roku.   

7 maja 2019 roku obchodzić będziemy jubileusz 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego oraz funkcjonującego 

w jego strukturach Wydziału Rolniczo-Leśnego. Powstał on jako trzeci na ówczesnym Uniwersytecie, obok Wydziałów:  

Filozoficznego oraz  Prawno-Ekonomicznego. W 1949 roku nastąpił podział Wydziału na: Rolniczy oraz Leśny. W roku 

1951 utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą przez wydzielenie z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziałów: Rolnego  

ze Studium Ogrodniczym i Leśnego. 21 lat później WSR zmienia nazwę na Akademię Rolniczą, następnie Akademię 

Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego (1996 rok), a w 2008 roku na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Obecnie UPP to najlepsza uczelnia rolnicza w kraju, kształcąca blisko 9 tys. studentów na 28 różnych kierunkach 

studiów, dysponująca nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz doskonale wykształconą kadrą.   
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