uznanie, prestiż,
przyszłość,
kariera, pasja
1

edukacja jest
najpotężniejszą bronią,
której możesz użyć,
by zmienić świat
n. mandela
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UCZELNIA
W LICZBACH

105
profesorów

LAT
AUTONOMICZNEJ
UCZELNI

ponad

ponad

1400
PRACOWNIKÓW

700
pracowników
akademickich

10

kierunków
studiów MsC

ponad

7000

23

kierunków
studiów
podyplomowych

STUDENTÓW

ponad

100

lat tradycji
akademickich
studiów rolniczo-leśnych

25

25

KóŁ NAUKOWych

INTERESUJĄCYCH
KIERUNKÓW
STUDIÓW

6

wydziałów

4

5

ważne daty
1919 – Początek działalności, jako Wydział Rolniczo-Leśny, najpierw
w strukturach Wszechnicy Piastowskiej, później przemianowanej
na Uniwersytet Poznański
1951 – Wydzielenie Wydziału Rolniczo-Leśnego z Uniwersytetu
Poznańskiego i powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej; tworzenie kolejnych
wydziałów: Zootechnicznego (1951), Technologii Drewna (1954),
Ogrodniczego (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji
Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społecznego (2007)
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UNIWERSYTET WCZORAJ

1972 – Przyjęcie nazwy Akademia Rolnicza w Poznaniu,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia ze 100-letnią tradycją akademickich studiów
rolniczo-leśnych oraz 70-letnią jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do początków
nauczania akademickiego z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała
w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny.

2008 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego zostaje

a w 1996 nadanie imienia Augusta Cieszkowskiego

przemianowana na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6

Struktura Uniwersytetu
Sześć wydziałów: Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Leśny i Technologii Drewna, Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywności i Żywieniu, Inżynierii Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej, Ekonomiczny

UNIWERSYTET DZISIAJ

Ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej
Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni
przyrodniczych w kraju. Kształci ponad 7000 studentów, na 25 kierunkach studiów, zatrudnia ponad
700 nauczycieli akademickich, w tym ponad 105 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę
materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.
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Dziesięć zakładów doświadczalnych (rolniczych, sadowniczych, leśnych, dydaktycznych)
Administracja centralna
Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
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Laboratoria
badawcze
i pracownie
projektowe
na Wydziałach

Pilotowa
Stacja
Biotechnologii

Uniwersyteckie
Centrum
Medycyny
Weterynaryjnej

Centrum
Odnawialnych
Źródeł Energii

UNIWERSYTET NOWOCZESNY
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której
prowadzony jest szeroki zakres nowatorskich badań oraz odbywają się zajęcia, warsztaty, laboratoria
dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę
nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym
jak i zagranicznym, a proponowana oferta usługowa i badawcza może być realizowana na wielu
płaszczyznach.
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Centrum
Innowacji
i Transferu
Technologii

Instytut
Inżynierii
Biosystemów

Ośrodek
Badań
Żywieniowych

Laboratorium
Molekularnych
Badań nad
Metabolizmem

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi szeroki zakres badań naukowych i otwiera się
na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Każda z jednostek funkcjonujących
w strukturach Uniwersytetu realizuje zróżnicowane badania, których wyniki upowszechniane są
poprzez m.in. publikacje naukowe, popularno-naukowe, ekspertyzy, opracowania, prace dyplomowe,
raporty, doniesienia. Jednym z obszarów aktywności naukowo-badawczej uczelni jest realizacja
różnego rodzaju projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych.
Znaczna aktywność naukowców widoczna jest także w grantach finansowanych ze środków
krajowych na podstawie umów zawartych z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rocznie realizowanych jest
blisko 100 takich projektów przez jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu.
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konsumpcja

informatyczny
natura agrologis

zrównoważona

wiedza system

jakość życia

UNIWERSYTET NAUKOWO-BADAWCZY

ekoenergetyka

Dietetyka
aplikacje biomedyczne

system analiz wodno-środowiskowych

Endokrynologia i neuroendokrynologia
molekularna i komórkowa zwierząt
Kształtowanie krajobrazu n a u k a

Biotechnologia
Innowacyjne żywienie zwierząt
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UNIWERSYTET PRESTIŻOWY
UNIWERSYTET KSZTAŁCĄCY
Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży
oraz wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne
rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.
Atutem kształcenia jest to, że większość kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu na studiach pierwszego stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego – inżynier.
Absolwenci pozostałych kierunków uzyskują tytuły zawodowe: licencjat (I stopień), lekarz
weterynarii (jednolite studia magisterskie). W ofercie uczelni są m.in. studia interdyscyplinarne
i dualne (II stopień), gdzie część programu realizowana jest w przedsiębiorstwach.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach
drugiego stopnia, a w perspektywie i trzeciego stopnia w ramach funkcjonującej w UPP szkoły
doktorskiej.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
w obszarze działalności dydaktycznej dba
o systematyczne zapewnienie i doskonalenie
jakości kształcenia. Z widocznymi efektami
wdraża standardy jakościowe przyjęte dla
szkolnictwa wyższego, nawiązujące do
najlepszych wzorców edukacyjnych.
Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia
absolwentom uczelni wysokiej pozycji
na krajowym i międzynarodowym rynku pracy
oraz wzrostu ich konkurencyjności.

Uhonorowaniem dbałości uczelni o jakość procesu
dydaktycznego są wysokie oceny programowe
Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunków,
na których kształcimy. Wysoka jakość działalności
naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek uczelni
znajduje też potwierdzenie w ewaluacji dokonywanej
przez ministerialne gremia.

Uniwersytet zajmuje czołowe miejsce wśród
uczelni o profilu rolniczym w Polsce. Wysoko
klasyfikowanych jest też wiele kierunków studiów
m.in. Zootechnika, Architektura krajobrazu,
Dietetyka, Leśnictwo, Technologia drewna.
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UNIWERSYTET MIĘDZYNARODOWY

UNIWERSYTET WSPIERAJĄCY

W ramach wielu programów międzynarodowych możliwe jest wspieranie wymiany akademickiej
w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli
akademickich. Studenci mają możliwość podjęcia nauki oraz zrealizowania stażu w zagranicznej uczelni
lub instytucji w ramach programu Erasmus+. Również pracownicy naukowi i administracyjni mogą
skorzystać z wymiany w ramach tego programu. Uniwersytet współpracuje z przeszło 80 uczelniami
w różnych krajach europejskich. Program Erasmus+ umożliwia przyjęcie zagranicznych studentów
na studia i praktyki oraz nauczycieli wygłaszających wykłady.

W uczelni funkcjonuje Centrum Wsparcia i Rozwoju, które prowadzi szeroką działalność na rzecz
kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach ich aktywności związanej
z UPP, w tym przede wszystkim rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, wspierania
studentów w równym dostępie do edukacji. CWR stwarzania osobom z niepełnosprawnościami
warunki do pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej uczelni, wspomaga
jej pracowników i studentów poprzez interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a także
wspiera uczelnię w pełnieniu misji oraz uczestniczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku.
Głównymi obszarami aktywności Centrum jest działalność Biura Karier, w tym rozwijanie
relacji z pracodawcami, pośrednictwo pracy, organizacja wydarzeń i utrzymywanie kontaktów
z absolwentami; doradztwo zawodowe i doradztwo w sprawach przedsiębiorczości; coaching
i rozwój osobisty, w tym coaching umiejętności, a także wsparcie psychologiczne.
Oferta wsparcia kierowana jest także do młodej kadry UPP, ukierunkowana na wzrost kompetencji
dydaktycznych i poprawę jakości nauczania poprzez aktywny udział w różnorodnych formach
rozwijania innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, informatycznych, językowych oraz
zarządzania informacją.

Uniwersytet posiada także ofertę kształcenia na poziomie magisterskim w języku angielskim. Studia
MSc prowadzone są w zakresie: Agronomy; Biotechnology; Wood Science; Horticulture: Seed
Science and Technology; Environmental Engineering and Protection; Geoinformation Science, Earth
Observation and Spatial Management; Agri-food Economics and Trade; Food Science and Nutrition.
Absolwenci uczelni wyższych zarówno z kraju, jak i z zagranicy mają także możliwość kontynuacji
i uzupełnienia swojego wykształcenia w języku angielskim w ramach funkcjonującej w UPP szkoły
doktorskiej.
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organizacje studenckie

koła naukowe

Działalność w organizacjach studenckich daje
młodym ludziom możliwość podejmowania
aktywności wykraczających poza naukę
i studia, pozwalając wykorzystać umiejętności
organizacyjne, jak również kreatywność
i pomysłowość.

Dla studentów Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu oferuje szeroką gamę zajęć poza
obowiązkowych. Można poszerzać swoje
horyzonty, rozwijać zainteresowania i pasje,
a także poczuć klimat prawdziwej nauki dzięki
uczestnictwu w wielu interesujących kołach
naukowych. W uczelni działają 23 koła naukowe
pod opieka zaangażowanych i aktywnych
opiekunów.

UNIWERSYTET ROZWIJAJĄCY
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centrum kultury
studenckiej

centrum kultury
fizycznej

Poza zajęciami na uczelni studenci mogą znaleźć
także coś dla ciała i ducha... Zainteresowani
tańcem i śpiewem ludowym rozwijają swoje
hobby i pasje w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”
im. Wiesława Kaszubkiewicza, który w historię
uczelni wpisany jest już od 1974 roku i odnosi
spektakularne sukcesy zarówno w kraju, jak i na
arenie międzynarodowej. Obok „Łanów” działają
także Wielkopolski Klub Tańców Polskich,
Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”,
który w repertuarze posiada m.in. polską
i międzynarodową muzykę myśliwską oraz Chór
Akademicki „Coro da Camera” wykonujący
utwory o różnym stylu ‒ od klasycznych po
współczesne, Orkiestra Uniwersytecka CKS
Uniwersytetu w Poznaniu oraz Scena Muzyczna
Teatr PULS.

W uczelni działa Centrum Kultury Fizycznej.
To nowoczesna i doskonale wyposażona
placówka sportowa, dysponująca kortami
krytymi i otwartymi, halami sportowymi
do gier zespołowych, strefą fitness i spa.
Prowadzone są także zajęcia w ośrodku
jeździeckim i na basenach sportowych.
W centrum działa 17 sekcji sportowych
Klubu Uczelnianego AZS, w treningach
których uczestniczy ponad 250 studentów,
reprezentujących naszą Uczelnię w wielu
rozgrywkach sportowych o randze krajowej
i międzynarodowej. Wielu z nich odnosi
znaczące sukcesy szczególnie w kolarstwie
górskim, strzelectwie, unihokeju i jeździectwie.

Pomoc materialna
Świadczenia pomocy materialnej przysługują
studentom zarówno studiów stacjonarnych,
jak i niestacjonarnych.W ramach pomocy
materialnej student może ubiegać się
o następujące świadczenia: stypendium
socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych
studentów, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium
Ministra za wybitne osiągnięcia.

UNIWERSYTET PRZYJAZNY
Domy studenckie
Studenci podejmujący studia mają do dyspozycji
szeroką i dobrze wyposażoną bazę socjalną
w postaci domów studenckich. Przytulne pokoje,
nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna
spełniają oczekiwania studentów w zakresie nauki
oraz spędzania czasu wolnego.
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Osoby
niepełnosprawne
Wszystkie budynki uniwersyteckie i ich
infrastruktura przystosowane są do
korzystania przez osoby niepełnosprawne
o różnym stopniu dysfunkcji ruchu.
Studenci niepełnosprawni mogą także
ubiegać się o specjalne stypendium czy
korzystać z ćwiczeń rehabilitacyjnych
prowadzonych przez Centrum Kultury
Fizycznej.
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UNIWERSYTET PRZEZ CAŁE ŻYCIE
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Centrum Kształcenia
Ustawicznego

Studia
Podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi działalność promującą usługi edukacyjne służące
aktualizacji i pogłębianiu wiedzy absolwentów oraz dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji, która
wpisuje się w ideę Lifelong Learning czyli uczenia przez całe życie. Prowadzi kursy, szkolenia,
warsztaty, koordynuje studia podyplomowe oraz Uniwersytet Młodych Przyrodników. Prowadzi
także Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, realizuje i promuje ofertę lekcji akademickich,
adresowanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i poszerzenie
kompetencji. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia. To bardzo dobry początek kariery i zaspokojenie niedosytu wiedzy
specjalistycznej, a jednocześnie znalezienie pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oferta studiów podyplomowych jest bardzo
zróżnicowana, a każdy kandydat znajdzie coś interesującego dla siebie.
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ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
www.up.poznan.pl

24

