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Oferuje kandydatom studia na atrakcyjnych, interdyscyplinarnych kierunkach, 
łączących wiedzę przyrodniczą, techniczną, zagadnienia przestrzennej
organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz znajomość regulacji 
prawnych. Wydział jako jeden z nielicznych w kraju i jedyny w skali wojewódz-
twa posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie w kształceniu specjalistów
w dziedzinie inżynierii środowiska, ze szczególnym naciskiem na wszystkie
aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyj-
nych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych. Od kilku lat kształcimy 
także specjalistów z dziedziny gospodarki przestrzennej.
Absolwenci wybranych kierunków studiów mogą ubiegać się o uprawnienia 
budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, inżynierii hydrotech-
nicznej, instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Umożliwiają one pełnienie 
samodzielnych lub kierowniczych funkcji technicznych w budownictwie: 
projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wydział kształci blisko 1200 studentów na trzech kierunkach I i II stopnia, 
prowadzi studia doktoranckie i podyplomowe oraz jest uprawniony do nadawa-
nia tytułu naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

Kształcimy
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



GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA*

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA*

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

7 semestrów (stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)
Tytuł zawodowy inżyniera
Kierunki interdyscyplinarne, łączące wiedzę przyrodniczą
i techniczno-inżynierską
Studia niestacjonarne płatne

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
AND PROTECTION (studia płatne) 

4 semestry
Studia bezpłatne
Tylko w formie stacjonarnej

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

GOSPODARKA PRZESTRZENNA* o specjalizacjach:
- budownictwo i infrastruktura na obszarach wiejskich
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenach niezurbanizowanych
- zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
- gospodarka lokalna i regionalna
- zintegrowane gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA* o specjalnościach:
- inżynieria wodna i sanitacja wsi
- inżynieria kształtowania i ochrony środowiska

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
    o specjalizacjach:

- ekoinżynieria wód
- inżynieria melioracyjna
- inżynieria hydrotechniczna

3 semestry (studia stacjonarne), 4 semestry (studia niestacjonarne)
Tytuł magistra inżyniera i magistra (kierunek: Gospodarka przestrzenna)
Kierunki interdyscyplinarne łączące wiedzę przyrodniczą i techniczno-inżynieryjną
Studia niestacjonarne płatne

GEOINFORMATION SCIENCE, EARTH 
OBSERVATION AND SPATIAL MANAGEMENT



UPP zajmuje pierwsze miejsce w rankingu uczelni 
rolniczo-przyrodniczych w kraju oraz wysokie 
miejsce w rankingu „pres�ż wśród pracodawców” 

Możliwość odbycia części studiów w innej 
uczelni polskiej lub zagranicznej

Staże i praktyki (w tym płatne)

Bogate zaplecze socjalne, kulturalne i rekreacyjne

Certyfikat „Studia z przyszłością” dla kierunku
Inżynieria i gospodarka wodna 

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoryjna
oraz własne zakłady doświadczalne

Możliwość realizacji zainteresowań i pasji w licznych kołach 
naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach 
sportowych, zespołach artystycznych Centrum 
Kultury Studenckiej

Możliwość zdobycia uprawnień budowlanych 
i urbanistycznych dla absolwentów w wybranych 
specjalnościach

DLACZEGO MY?



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?CIEKAWE STUDIA ŁĄCZĄCE PASJĘ 
Z PRAKTYKĄ INŻYNIERSKĄ

SAMODZIELNE WYKONYWANIE 
BADAŃ I PROJEKTÓW

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I WYJAZDY 
TERENOWE

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU
W KONFERENCJACH NAUKOWYCH, 

PROJEKTACH BADAWCZYCH, 
WARSZTATACH I KURSACH 

DOKSZTAŁCAJĄCYCH

SPOTKANIA BRANŻOWE
Z PRACOWNIKAMI ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTW 

PRYWATNYCH

MOŻLIWOŚĆ SAMOREALIZACJI
W KOŁACH NAUKOWYCH

I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWY OFEROWANY 
PRZEZ BIURO KARIER

ABSOLWENT WYDZIAŁU TO 
„PRAWDZIWY” INŻYNIER

Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI

Interesujesz się zarówno przyrodą, krajobrazem jak i techniką i technologią 
w ochronie środowiska?

Chcesz zdobyć atrakcyjny, poszukiwany na rynku zawód techniczny dający 
możliwość zdobycia uprawnień budowlanych?

Chcesz poznać zasady kształtowania środowiska z uwzględnieniem zasad 
rozwoju zrównoważonego?

Chcesz zdobyć wiedzę, jak gospodarować zasobami wodnymi oraz umiejętności 
niezbędne do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierii 
i gospodarki wodnej? 

Chcesz poznać zasady gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz jak 
posługiwać się nowoczesnymi systemami geoinformacji (GIS), jak przygotować 
dokumenty planistyczne, plany zagospodarowania terenu, oferty inwestycyjne?

Chcesz uzyskać wykształcenie unikatowe, dające satysfakcję
i uznanie na rynku pracy?

DLACZEGO TY?

W
YBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ? GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, 
TRANSPORT WODNY
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne 
Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, 
budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych
Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia 
wodne
Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym 
zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej
Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką 
wodną

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Administracja publiczna, wydziały planowania 
przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. 
gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego)
Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe
Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, 
pośrednik w obrocie nieruchomości)

Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska)
Biura projektowe
Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane
Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska)
Ośrodki badań i kontroli środowiska
Firmy konsul�ngowe

Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień 
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
oraz inżynierii hydrotechnicznej. 



Ponad 90% absolwentów wykonuje pracę 
zgodną z kierunkiem studiów

 
Ponad 70% znajduje pracę już w trakcie studiów

Około 70% absolwentów pozytywnie ocenia 
przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności 

praktycznych w wykonywanej pracy

(źródło: Biuro Karier UPP)

Interdyscyplinarny kierunek, który pozwala rozwijać wszechstronne 
zainteresowania i ułatwia zdobycie ciekawej pracy. Uprawnienia 
urbanistyczne też są nie bez znaczenia...”

Przyciągnęły mnie studia łączące kierunek przyrodniczy z przed-
miotami technicznymi oraz perspektywa zdobycia uprawnień 
budowlanych, które dają duże możliwości na rynku pracy…”

Robert Loch, absolwent studiów magisterskich, 
kierunek Gospodarka Przestrzenna

Aleksandra Zamkowska, absolwentka studiów magisterskich, 
kierunek Inżynieria Środowiska 



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

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 927 254
e-mail: rekwisgp@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
tel. 61 848 70 73, 61 848 71 03 
email: inzynieria@up.poznan.pl

www.wisgp.up.poznan.pl
       WMiIS

WIĘCEJ O STUDIACH
I REKRUTACJI

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

Uznanie
Prestiż

Przyszłość


