
WYDZIAŁ
TECHNOLOGII DREWNA

PR
OFIL

 KSZTAŁCENIA
INTERDYSCYPLINARN

EG
O

 



To nowoczesna, perspektywiczna i dynamiczna 
jednostka, która poprzez działalność dydaktyczną
i naukową wnosi znaczny dorobek w rozwój nauk 
przyrodniczych powiązanych z gospodarką drzewną 
oraz rozwojem rozwiązań technologicznych. 
Jest jednostką z ponad 60-letnią tradycją, prowadzącą 
unikatowe badania i kierunki studiów, łączące w sobie 
trzy dziedziny: nowoczesne technologie materiałowe, 
wykorzystanie surowców odnawialnych oraz troskę
o środowisko naturalne. 
Wydział kształci na trzech kierunkach, na których 
studiuje około 600 studentów, prowadzi studia
podyplomowe oraz nadaje stopień doktora i doktora 
habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo.
Dla studentów wydziału przygotowana jest szeroka 
oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów krajowych
i zagranicznych, studyjnych oraz szkoleń, która przygo-
towuje ich do kariery zawodowej w dynamicznie 
rozwijającej się przestrzeni gospodarczej w kraju i na 
świecie. Absolwenci wydziału są poszukiwani i doce-
niani na rynku pracy.

Kształcimy absolwentów 
dobrze przygotowanych

do pracy w sektorze
drzewnym i jego otoczeniu, 

promujących ideę jego 
zrównoważonego

rozwoju



TECHNOLOGIA DREWNA o specjalnościach:
     - mechaniczna technologia drewna (stacjonarne i niestacjonarne)
     - chemiczna technologia drewna
     - meblarstwo (stacjonarne i niestacjonarne)
     - ochrona i modyfikacja drewna

PROJEKTOWANIE MEBLI
TECHNOLOGIA DREWNA – STUDIA DUALNE

- 7 semestrów (stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)
- Tytuł zawodowy inżyniera
- Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne powiązane
   z gospodarką drzewną i jej otoczeniem
- Studia niestacjonarne płatne

*studia również o profilu praktycznym (dualne, realizowane na uczelni i w zakładach
  pracy, tylko w formie stacjonarnej

*studia realizowane także w formie niestacjonarnej

TECHNOLOGIA DREWNA o specjalnościach:
     - mechaniczna technologi drewna * 
     - chemiczna technologia drewna
     - meblarstwo*
     - ochrona i modyfikacja drewna

PROJEKTOWANIE MEBLI

INŻYNIERIA BIOTWORZYW

 3 semestry
 Tytuł magistra inżyniera
 Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne wzbogacające    
 wiedzę o najnowszych osiągnieciach technologii i inżynierii
 w dziedzinach preferowanych przez współczesny przemysł
 Studia niestacjonarne płatne

WOOD SCIENCE
4 semestry
Tytuł MSc in Wood Science
Studia bezpłatne
Tylko w formie stacjonarnej

     - mechaniczna technologia drewna 
     - chemiczna technologia drewna



Ciekawe studia na unikatowych w skali kraju
i Europy kierunkach, z perspektywami na przyszłość

Połączenie nowoczesnych technologii,
ekonomicznego wykorzystania surowców 
odnawialnych i troski o środowisko

Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów
i pracodawców

Praktyki i staże (w tym płatne)

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców,
praktyków, specjalistów

Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju
i zagranicą

Perspektywa pracy w nowoczesnych zakładach
przemysłowych

Doskonała kadra nauczycieli akademickich i wyróżniająca
ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunki studiów na Wydziale ulokowane wśród
około dwudziestu w Polsce o najwyższych 
standardach kształcenia i bardzo dobrej ocenie 
jednostki

DLACZEGO MY?



INTERESUJĄCE STUDIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH
DEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA
NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

I KOMPETENCJI

WYJAZDY STUDYJNE DO CZOŁOWYCH 
FIRM Z SEKTORA DRZEWNEGO,

MEBLARSKIEGO

POZNANIE INTERESUJĄCYCH LUDZI

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SWOICH
POMYSŁÓW W KOŁACH NAUKOWYCH

I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWY
OFEROWANY PRZEZ BIURO KARIER

UNIKATOWE WYKSZTAŁCENIE

NIEMALŻE STUPROCENTOWĄ
SZANSĘ NA INTERESUJĄCĄ,

BARDZO DOBRZE PŁATNĄ PRACĘ

Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu 
interdyscyplinarnym, łączącym nauki leśne, przyrodnicze i techniczne?

Chcesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję i uznanie
na rynku pracy?

Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia,
warsztaty, kursy?

Jesteś osobą ambitną i pełną pasji, z wyobraźnią, odważnie 
realizującswoje plany ?

Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?

DLACZEGO TY?

W
YBIERZ STUDIA

WYBIERZ STUDIA



Przedsiębiorstwa przemysłu włókienniczego
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Przedsiębiorstwa przemysłu celulozowo – papierniczego lub chemicznego
Placówki ochrony środowiska

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
PROJEKTOWANIE 
MEBLI

INŻYNIERIA
BIOTWORZYW

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
Biura projektowe
Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne

Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego 
i papierniczego
Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem
i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna
i tworzyw drzewnych
Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
Jednostki akredytacyjne i atestacyjne

TECHNOLOGIA
DREWNA

Jednostki badawcze i konsul�ngowe związane z obróbką
i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych
oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką
i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami
drzewnymi



Około 90% absolwentów zdobywa
 atrakcyjną i satysfakcjonująca pracę

 
Większość absolwentów pracujących

w branży, uzyskuje wynagrodzenie
znacznie przekraczające średnią krajową

Około 90% absolwentów wysoko ocenia 
studia na wydziale, które dobrze

 przygotwują ich do przyszłej pracy
(źródło: Biuro Karier UPP)

Wydział Technologii Drewna to miejsce dla ambitnych osób. 
Studiowanie tutaj to intensywny czas nauki i imprezowania
w dobrym towarzystwie. Technologia drewna zapewnia szerokie 
perspektywy na rynku pracy. Krótko mówiąc WTD to elitarna 
placówka, nie dla każdego, ale każdemu dająca rzetelną wiedzę 
i niezapomniane doznania!

Biotworzywa, czyli tworzywa produkowane z surowców
odnawialnych są coraz częściej stosowane w przemyśle
na całym świecie. Inżynieria biotworzyw jest to kierunek,
który łączy w sobie nowoczesne technologie i zapewni Ci
zdobycie niepowtarzalnej wiedzy, a w przyszłości liczne miejsca 
pracy w wielu branżach. Jeżeli interesują Cię losy naszej planety
i chcesz wiedzieć jak przetwarzać dobra, które dostarcza nam 
Matka Natura – poznaj te metody na najlepszym Wydziale 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko na Wydziale Technologii 
Drewna znajdziesz studia w dechę.

Mikołaj Zieliński, student II roku studiów inżynierskich,
kierunek Technologia Drewna

Klaudia Zdzienicka, studentka III roku studiów inżynierskich, 
kierunek Inżynieria Biotworzyw



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

WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA
tel. 507 926 981
e-mail: rekwtd@up.poznan.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA
tel. 61 848 7102, 61 848 7245
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

www.wtd.up.poznan.pl
      wtdpoznan

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 


