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Zastanawiasz się nad podjęciem studiów 
podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu, ale nie wiesz czy warto? Sprawdź 
jakie dają możliwości i dla kogo są one stworzone! 

Studia te są doskonałą alternaty-
wą dla wszystkich tych, którzy chcą 
podnieść swoje kwalifikacje. Dziś ty-
tuł magistra nie jest już tak wysoko 
ceniony jak kiedyś. Jeśli więc chcesz 
mieć większe szanse na rynku pracy 
powinieneś zastanowić się nad ich 
podjęciem!

Wyższe zarobki
Realne dane wskazują na to, że 

świadectwo ukończenia studiów po-
dyplomowych może być gwarancją 
wyższych zarobków. Zgodnie z wyni-
kami Internetowego Badania Wyna-
grodzeń z 2007 r. poziom wykształ-
cenia ma istotny wpływ na wysokość 
wynagrodzeń, a płace rosną wraz  
z kolejnymi szczeblami edukacji. Pra-
cownicy, którzy ukończyli studia po-
dyplomowe zarabiali o 11% więcej niż 
osoby z tytułem magistra. (www.wy-
nagrodzenia.pl)

Wymiana doświadczeń
Studia podyplomowe w Uniwersy-

tecie Przyrodniczym w Poznaniu dają 
także szansę nawiązania nowych cie-
kawych znajomości, a co najważniej-
sze stanowią platformę wymiany do-
świadczeń i nowinek z branży. 

Wiedza praktyczna
Współczesny rynek pracy stawia 

przed pracownikiem potrzebę ciągłe-
go dokształcania oraz zdobywania no-
wych kwalifikacji. Studia podyplomo-
we w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu dają gwarancję zdobycia 
kwalifikacji w wąskiej dziedzinie, kła-
dąc nacisk na praktyczne przygoto-
wanie do lepszego wykonywania za-
wodu. Gwarantem sukcesu oferowa-
nych studiów podyplomowych jest 
nie tylko tytuł naukowy, ale przede 
wszystkim doświadczenie zawodowe 
wykładowców.

Klucz do kariery
Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu to wy-
mierny dowód dla pracodawcy na to, 
że legitymująca się nim osoba rozwi-
ja pomysł na swoją ścieżkę kariery. 
Jest otwarta na zdobywanie nowych  
i podnoszenie dotychczasowych kwa-
lifikacji. 

Na co się więc zdecydować?
Gama kierunków studiów pody-

plomowych jakie oferuje Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Poznaniu jest na-
prawdę bardzo szeroka. Uczelnia ofe-
ruje rozmaity wachlarz studiów dla 
leśnictwa (z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w leśnictwie, eduka-
cji przyrodniczo-leśnej, hodowli lasu 
czy zarządzania przedsiębiorstwem  
w leśnictwie i ochronie przyrody), kie-
runki z obszaru żywienia człowieka  
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i technologii żywności (dietetyka i planowanie żywienia, 
zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności) oraz 
ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Uniwersytet powa-
dzi studia z zakresu konwencji o międzynarodowym han-
dlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem. Prowadzone są również kierunki, na których 
kształci się słuchaczy z zakresu audytu środowiskowego, 
szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy, jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wy-
robów zgodnie z odpowiednimi normami ISO oraz syste-
mem HACCP. Ukończenie odpowiednich kierunków stu-
diów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu daje uprawnienia m.in. do wykonywania świa-
dectwa charakterystyki energetycznej, pozwala szybko się 
przekwalifikować uzyskując m.in. kwalifikacje rolnicze 
czy też kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przed-
miotów zawodowych.

Studia przyjazne Słuchaczom
W przypadku, gdy na studia Słuchacza kieruje i opła-

ca czesne pracodawca, Uczelnia wystawia, po podpisaniu 
umowy, fakturę na pracodawcę.

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na dwie 
lub trzy raty.

Szczegółowy wykaz wszystkich studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu dostępny jest na stroni Uczelni: 

www.up.poznan.pl/studia-podyplomowe
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