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Wywodzi się od utworzonego w 1962 roku Wydziału Technologii 
Rolno-Spożywczej, działającego później jako wydział Technologii Żywności. 
Specyfiką wydziału jest interdyscyplinarny charakter kształcenia, zwłaszcza na 
kierunku Dietetyka, jak również wspólne realizowanie studiów drugiego stopnia
z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział 
kształci na 4 kierunkach, na których studiuje około 1700 studentów, prowadzi 
studia podyplomowe oraz nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w zakresie biotechnologii, a także technologii żywności i żywienia. Jest 
jednostką nowoczesną i perspektywiczną, która prowadzi szerokie badania w 
obszarze technologii i analizy żywności, żywienia człowieka, dietetyki 
i towaroznawstwa, a także w zakresie szeroko pojętych nauk o żywności. Kadra 
akademicka ma bogate doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną, a także 
szerokie kontakty z zakładami przemysłowymi. Studenci korzystają z szerokiej 
oferty praktyk, kursów i szkoleń. Absolwenci wydziału są doceniani na polskim 
rynku pracy i z powodzeniem konkurują na arenie europejskiej.

Kształcimy absolwentów 
dobrze przygotowanych do 

pracy w zakładach 
zajmujących się 

przetwórstwem, kontrolą 
i obrotem żywności oraz 

żywieniem człowieka

WYDZIAŁ NAUK 
O ŻYWNOŚCI 
I ŻYWIENIU 



6 semestrów (Dietetyka)
7 semestrów (Technologia żywności i żywienie człowieka, 
Jakość i bezpieczeństwo żywności)
Tytuł zawodowy licencjata (Dietetyka)
Tytuł zawodowy inżyniera (Technologia żywności i żywienie 
człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności)
Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne powiązane
z żywnością, jej jakością, żywieniem, poradnictwem dietetycznym, 
dietoterapią czy nowoczesnymi technikami analitycznymi
Studia niestacjonarne płatne

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
3 semestry
Studia płatne
Tylko w formie stacjonarnej

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

3 semestry (Analityka żywności, Technologia żywności 
i żywienie człowieka)
4 semestry (Dietetyka)
Tytuł magistra (Dietetyka)
Tytuł magistra inżyniera (Analityka żywności, Technologia
żywności i żywienie człowieka)
Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne powiązane 
z gospodarką żywnościową i jej otoczeniem

ANALITYKA ŻYWNOŚCI (studia interdyscyplinarne, 
realizowane z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu, stacjonarne)

DIETETYKA*

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA*DIETETYKA* 

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA*



Połączenie wieloletniej tradycji z nowoczesnością 

Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów i pracodawców

Kształcenie studentów z zachowaniem najwyższych standardów

Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą

Praktyki i staże (w tym płatne)

DLACZEGO MY?

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców, praktyków,
specjalistów

Wysokie standardy kształcenia, jakość potwierdzona wyróżniającą
oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Perspektywa pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych

Prężnie działające koła naukowe

Nowoczesna baza sportowa, miejsce rozwoju pasji,
spędzania czasu wolnego i integracji
młodzieży studenckiej



INTERESUJĄCE STUDIA

WIEDZĘ OGÓLNĄ I SPECJALISTYCZNĄ 
W RAMACH KIERUNKÓW, KTÓRE 

STUDIUJESZ

UDZIAŁ W PROJEKTACH 
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA NOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

WYJAZDY STUDYJNE DO CZOŁOWYCH 
FIRM Z SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO

POZNANIE INTERESUJĄCYCH LUDZI

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SWOICH 
POMYSŁÓW W KOŁACH NAUKOWYCH 

I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWY OFEROWANY 
PRZEZ BIURO KARIER

Interesujesz się racjonalnym żywieniem oraz jego wpływem 
na zdrowie człowieka?

Jesteś zainteresowany wiedzą z zakresu żywności, jej jakości, 
żywienia i dietetyki?

Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?

Pragniesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję
i uznanie na rynku pracy?

Chcesz wiedzieć jak powstaje produkt żywnościowy
„od pola do stołu”?

DLACZEGO TY?

W
YBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, 
warsztaty, kursy?
Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

DIETETYKA
Placówki ochrony zdrowia
Domy opieki społecznej
Poradnie dietetyczne
Jednostki zajmujące się poradnictwem 
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywności 
i żywienia
Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy 
dotyczące zdrowia publicznego

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Zakłady i jednostki zajmujące się przetwórstwem, kontrolą, obrotem 
żywności oraz żywieniem człowieka
Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy 
z zakresu żywności i żywienia
Instytucje kontrolujące jakość produktów na różnych szczeblach jej 
produkcji i obrotu
Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
Zakłady żywienia zbiorowego
Urzędy celne



GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

DIETETYKA

Około 70% absolwentów znajduje pracę maksymalnie do roku od 
zakończenia studiów

70% absolwentów wykonuje pracę zgodną z ukończonym kierunkiem 
studiów

Ponad połowa absolwentów uważa, że studia dobrze przygotowały ich 
pod względem umiejętności zawodowych

Dla 60% absolwentów zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna
 jest użyteczna w obecnej pracy

Ponad 20% absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą

(źródło: Biuro Karier UPP)

Profesjonalizm i dobre merytoryczne przygotowanie Prowadzących, 
dobra infrastruktura i zaplecze techniczne, wspaniała atmosfera 
tworzona przez studentów i wykładowców. Gdzie można znaleźć 
wszystkie te zalety w jednym miejscu? Na Wydziale Nauk o Żywności
i Żywieniu na UPP! Nie bez przyczyny jest to najlepszy tego rodzaju 
wydział w Polsce. Liczne konferencje naukowe organizowane przez lub 
dla studentów wydziału poszerzają horyzonty, koła naukowe dają 
możliwość rozwijania swoich pasji i wspólnego dociekania nurtują-
cych problemów pod okiem specjalistów. W dodatku wszyscy tutaj są 
tacy mili! Naprawdę warto było wybrać studia właśnie tutaj.

 Od lat interesowałam się dietetyką, zdrowiem oraz przyrządza-
niem posiłków. Studiując dietetykę na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu mogę rozwijać swoje pasje oraz zdobywać nowe 
doświadczenia i znajomości. Program nauczania pozwala nam 
nabyć podstawowe i ważne umiejętności, które przyszły dietetyk 
powinien mieć. Począwszy od gotowania aż do poradnictwa. 
Wiem, że kiedy skończę studia nie będę zastanawiała się co mam ze 
sobą zrobić, ponieważ już teraz mam możliwość budowania swojej 
kariery.

Izabela Pańczyk, studenta II roku studiów inżynierskich, 
kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Paulina Pobłocka, studentka III roku studiów licencjackich,
kierunek Dietetyka 

70%



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

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 927 256
e-mail: rekwnzz@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
tel.61 848 7095, 61 848 7097, 61 846 6761, 61 846 6762
e-mail: food_sc@up.poznan.pl

www.wnoziz.up.poznan.pl
     wnozizupp

INFORMACJE O STUDIACH
I REKRUTACJI

Uznanie
Prestiż

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


