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Kierunek  
ARCHITEKTURA 
KRAJOBRAZU
W 2050 roku 70% ludności będzie mieszkało w miastach. To sprawia, że coraz istotniejszym będzie tworzenie miast 
przyjaznych mieszkańcom. Umiejętność projektowania zarówno przydomowych ogrodów, jak i zrównoważonych 
przestrzeni  publicznych to kierunek przyszłości. Powstaje coraz więcej badań na temat natury jako źródła ludzkie-
go dobrostanu. Stań do walki ze smogiem, wykorzystując tajną broń – rośliny. Twórz miejsca do terapii ogrodniczej, 
żeby pomagać innym. Poznaj biodesign i wykorzystuj moc grzybów, bakterii czy glonów. Stań do walki ze smogiem, 
wykorzystując tajną broń – rośliny. Twórz wyjątkowe przestrzenie miejskie (skwery, place, parki, osiedla, dzielnice) i ob-
szary do terapii ogrodniczej, żeby pomagać innym. Rewaloryzuj zabytkowe ogrody i przywracaj piękno historii krajobrazu 
kulturowego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy, z zakresu historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, 
projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz w szerokim zakresie z botaniki, dendrologii i roślin ozdobnych, 
która jest niezbędna w procesie kreowania przestrzeni. Studenci nabierają umiejętności wykonywania rysunków 
odręcznych i wykorzystywania ich do studiów i analiz przestrzennych oraz przekazywania informacji o zastanym 
lub projektowanym krajobrazie. Studia umożliwiają także poznanie specjalistynych programów wspomagających 
proces projektowania.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y (S), 4 semestr y (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na drugim stopniu uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu 
projektowania przestrzennego w skali obszarów wiejskich, metropolii, aglomeracji i regionu, restytucji i  ochrony 
krajobrazu, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych oraz budownictwa i technologii budow-
lanych. Student tego kierunku przygotowywany jest do wykonywania prac inwetaryzacyjnych z wykorzystaniem 
elementów geoinformacji przestrzennej, wykonuje opracowania studialne z zakresu oceny środowiska i krajobrazu 
niezbędne do działań planistycznych, projektowych i realizacyjnych.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Pracownie projektowe
• Firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
• Urzędy miast i gmin przy opracowaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejsco-

w ych planów zagospodarowania przestrzennego
• Jednostki związane z: ochroną i kształ towaniem środowiska, konser wacją i rewalor yzacją 

zaby tkow ych założeń ogrodow ych
• Ogrody botaniczne i dendrologiczne
• Prowadzenie własnej działalności w zakresie projektowania , budow y i pielęgnowania 

obiektów architektur y krajobrazu wraz z ich otoczeniem



Kierunek  
BIOTECHNOLOGIA
Procesy biotechnologiczne wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach życia w produkcji leków i żywności, 
w przemyśle chemicznym i wydobywczym, w ochronie środowiska i kryminalistyce. Biotechnolodzy współpracują 
z cowują i przeprowadzają testy diagnostyczne dla przemysłu. Monitorują zagrożenie chorobami oraz kontrolują 
jakość żywności i pasz. A to na pewno nie wszystkie wyzwania stojące przed tą dziedziną, która już dziś uznawana 
jest za jedną z najszybciej się rozwijających i to jeszcze długo się nie zmieni. Biotechnolog, co wykazuje wiele analiz, 
jest typowany jako jeden z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości. Odkrywaj naturę i poruszaj się na granicy 
technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Podejmuj zadania o charakterze interdyscyplinarnym, wy-
magającym współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier 

Biotechnologia należy do kierunków nowoczesnych, rozwijających się i łączących w sobie elementy wielu różnych dys-
cyplin naukowych. Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści 
kształcenia w zakresie biologii eksperymentalnej oraz biotechnologii. Studenci podejmujący naukę uzyskują wszech-
stronną wiedzę w obszarach dotyczących biologicznych, technologicznych, ekologicznych, społecznych i ekonomicz-
nych aspektów biotechnologii. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biotechnologia przygotowują się do 
realizowania prac naukowo-badawczych, których celem jest m.in. wykorzystanie organizmów żywych dla uzyskania 
nowych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwentów kierunku cechuje pełna 
gotowość do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN BIOTECHNOLOGY
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacj i
• Przemysł farmaceutyczny
• Ochrona zdrowia
• Przemysł spoży wczy
• Hodowla i produkcja rośl inna i zwierzęca
• Insty tucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i  biotech-

nologi i przemysłowej
• Prowadzenie własnej działalności



Kierunek
OCHRONA ŚRODOWISKA
W obliczu kryzysu klimatycznego, przyszłością są zawody związane z ochroną środowiska. Koncentrując się na 
naturze – działania całych jednostek, firm i społeczności będą uwzględniać zmniejszanie śladu węglowego oraz 
dbanie o bioróżnorodność. Konsumenci częściej sięgną po produkty, wytworzone w sposób zrównoważony i eko-
logiczny. Wzrośnie także wykorzystanie ekoenergii, pochodzącej z odnawialnych źródeł. Projektuj rozwiązania przy-
jazne dla człowieka i środowiska. Analizuj branże pod kątem stosowania zrównoważonych rozwiązań i doradzaj warianty, 
które nie mają negatywnego wpływu na naszą planetę.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów 
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Program studiów inżynierskich, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje treści kształcenia 
w zakresie nauk przyrodniczych, organizacji ochrony przyrody i środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoznawa-
nia, programowania i  monitorowania zagrożeń dla środowiska, nowych technologii w ochronie środowiska, w tym biotechno-
logicznych, aspektów prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Specjal izacje: ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami, ochrona zasobów glebow ych 

i geochemia środowiska, monitoring i oceny środowiskowe, ochrona przyrody i zasobów 
glebow ych (niestacjonarne)

• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ochrona środowiska uzyskują wszech-
stronną wiedzę m.in. z zakresu: mikrobiologii środowiska, ekotoksykologii, ochrony przyrody i zarządzania jej za-
sobami, waloryzacji przyrodniczej, ochrony powietrza i wód, ochrony i kształtowania zasobów glebowych, re-
kultywacji terenów zdegradowanych, biogeochemii środowiska, monitoringu i ocen środowiskowych, wiedzy 
prawno-ekonomicznej, planowania przestrzennego. Wybrane przedmioty realizowane są w języku angielskim.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska 
• Insty tucje administracj i państwowej i samorządowej
• Jednostki naukowo-badawcze
• Firmy doradcze, eksperckie
• Insty tucje f inansujące działania związane z ochroną środowiska
• Prowadzenie własnego biznesu



Kierunek  
OGRODNICTWO
Ogrodnictwo to nie tylko dobrze pielęgnowane rabaty na działce i skoszony trawnik w przydomowym ogródku. 
To źródło ludzkiego dobrostanu, a także wiedza o proekologicznej uprawie warzyw i owoców i żywieniu roślin. 
Kolejne badania specjalistów wskazują ogromny wpływ przyrody na zdrowie człowieka, a postęp technologiczny 
pozwala wykorzystywać mikroorganizmy w służbie człowiekowi (m.in. w ogrodnictwie i rolnictwie, farmakologii, 
serowarstwie i browarnictwie). Stwórz i prowadź własne przedsiębiorstwo ogrodnicze czy agroturystyczne. Poznaj tech-
nologie produkcji ogrodniczej. Wspomagaj zielenią leczenie tradycyjne. Projektuj tereny zieleni i różnorodne biologicznie 
przestrzenie, zatrzymujące wodę i wpływające pozytywnie na środowisko. Twórz przestrzenie w duchu smart living – bez 
chemii i sprzyjające mieszkańcom oraz zwierzętom.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, 
realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na 
wystawach i pokazach krajowych. Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, 
rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego 
wykształcenia z zakresu nowoczesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy 
grzybów i roślin leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y (S), 4 semestr y (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia wszechstronną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności 
z zakresu produkcji ogrodniczej, projektowania owych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Ogrodnictwo jest kie-
runkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Unikatowy program 
studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nowoczesnych technologii produkcji warzywni-
czej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN HORTICULTURE: SEED 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Szkółki rośl in ozdobnych i sadowniczych
• Firmy związane z produkcja i dystr ybucją nasion
• Giełdy i centra ogrodnicze
• Stacje doświadczalne i hodowlane
• Marketing ogrodniczy i doradztwo
• Jednostki administracj i rządowej i samorządowej
• Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
• Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa



Kierunek  
ROLNICTWO
Dziś liczba mieszkańców Ziemi jest dwukrotnie wyższa niż 50 lat temu, natomiast do 2050 roku wzrośnie o kolejne 
40%. To sprawia, że rozwój branży rolniczej będzie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. 
Postępująca cyfryzacja, innowacyjne rozwiązania i dbałość o wytwarzanie wysokich plonów dobrej jakości przy 
jednoczesnej trosce o środowisko naturalne już teraz są nieodłącznymi elementami rolnictwa. Wszystko to dla pra-
widłowego funkcjonowania potrzebuje jednego – ludzi, którzy w rolnictwo wkładają pasję i wiedzę. Zostań specjali-
stą rolnictwa, zwiąż swoją przyszłość z branża która zmienia świat, działając na rzecz zielonej ekonomii. Zarządzaj produkcją 
i infrastrukturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pomóż wyżywić ludność na świecie, pamiętając o zachowaniu 
bioróżnorodności i ochronie środowiska naturalnego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Specjalności: agronomia, hodowla rośl in i nasiennictwo, ochrona rośl in
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi, obejmuje treści kształcenia w zakresie szeroko rozumianej 
agronomii, hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomicz-
no-społeczne z zakresu rolnictwa.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Specjal izacje: agronomia, chemia rolna, łąkarstwo, genetyka i hodowla rośl in mikrobiolo-

gia ogólna i środowiskowa, gleboznawstwo i ochrona gruntów*
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

* specjalizacje realizowane tylko w formie stacjonarnej

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Rolnictwo poszerzają swoją wiedzę 
z zakresu produkcji rolnej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz stosowania nauk biologicznych nie-
zbędnych w rolnictwie. Wybrane przedmioty realizowane są w języku angielskim.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN AGRONOMY
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Gospodarstwa rolne
• Koncerny f itofarmaceutyczne
• Koncerny nawozowe
• Firmy z branży produkcj i materiału siewnego i hodowli rośl in
• Dystr ybutorzy środków ochrony rośl in , nawozów i materiału siewnego
• Doradztwo rolnicze
• Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją rolną
• Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo)
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Zmiany klimatyczne powodują, że dbanie o środowisko naturalne staje się nie tylko koniecznością, ale i trendem – 
kierunkiem, w którym będą zmierzać kolejne pokolenia. Mieszkańcy miast – którzy w 2050 roku będą stanowić 70% 
ludności – coraz bardziej rozumieją konieczność przeciwdziałania postępującemu konsumpcjonizmowi i materializmo-
wi. Badania wskazują, że przebywanie w otoczeniu drzew jest źródłem ludzkiego dobrostanu. Lasy będą więc nie tylko 
ważnym elementem bioróżnorodności i zielonymi płucami państw, ale też coraz częstszym miejscem wypoczynku 
i ucieczki od zdobyczy cywilizacji. Przyłącz się do działań pozwalających racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych. 
Pozwól zachowywać środowisko w stanie niezamienionym. Miej wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studenci podejmujący studia zdobywają wiedzę ogólną i podstawową z dziedziny m.in. botaniki leśnej, dendrologii 
i fitosocjologii, zoologii leśnej czy gleboznawstwa leśnego. Oprócz tego ich wykształcenie jest sprofilowane na 
zagadnienia kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zaso-
bów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y (S), 4 semestr y (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
• Specjalności: gospodarka leśna, gospodarka leśna z r ynkiem drzewnym, gospodarka leśna 

z łowiectwem
• Ty tuł zawodow y: magister

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Leśnictwo mogą wybrać jedną z trzech 
atrakcyjnych specjalności: gospodarka leśna, gospodarka leśna z rynkiem drzewnych i gospodarka leśna z łowiec-
twem. W ramach tych specjalności absolwenci posiadają wiedzę w obszarach: leśnictwa wielofunkcyjnego i prowa-
dzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów technicznych, przyrodniczych i ekonomicz-
nych; leśnictwa i surowca drzewnego oraz gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt 
w ekosystemach. 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN FORESTRY
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Jednostki administracj i Lasów Państwow ych
• Parki narodowe i krajobrazowe
• Administracja Dyrekcj i Ochrony Środowiska
• Firmy związane z leśnictwem, w tym w zakłady usług leśnych
• Biura urządzania lasu
• Placówki naukowe i badawcze
• Po ukończeniu (dodatkowo) specjalności nauczycielskiej – w szkolnictwie

Kierunek  
LEŚNICTWO



Kierunek  
OCHRONA PRZYRODY 
I EDUKACJA 
PRZYRODNICZO-LEŚNA
Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, które wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych 
i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, 
biologii i ochrony środowiska.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Studia interdyscypl inarne, prowadzone wspólnie z UAM
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

specjalizacje realizowane tylko w formie stacjonarnej

Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. Stu-
dent zdobywa wiedzę o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności 
związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. 
Niewątpliwym atutem kierunku jest połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zajęcia w terenie, które pozwa-
lają na zdobycie umiejętności, doświadczenia, a także integrację studentów. 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
• Jednostki administracj i Lasów Państwow ych
• Parki narodowe, zarządy i zespoł y parków krajobrazow ych
• Biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych
• Urzędy gmin (np. w ydział y gospodarki komunalnej i  ochrony środowiska)
• Urzędy miejskie (w ydział y ochrony środowiska) 
• Urzędy wojewódzkie ( inspektoraty ochrony środowiska)
• Inspekcja Ochrony Środowiska



Kierunek  
PROJEKTOWANIE MEBLI
Sprytne rozwiązania dla człowieka z wykorzystaniem nowych technologii to trendy najbliższej przyszłości. Przed-
mioty którymi się otaczamy nie będą pełnić tylko funkcji ozdobnej i praktycznej, ale będą miały bardziej wspierać 
codzienne czynności. Do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, dlatego tak ważne stanie 
się wsparcie przyszłych użytkowników, aby przezwyciężać ludzkie ograniczenia. Nie można też zapomnieć o naj-
młodszych, tworząc produkty wspomagające ich rozwój i bezpieczeństwo. Ochrona środowiska to codzienność 
przyszłych pokoleń, zatem zyskają konstrukcje wykorzystujące naturalne surowce odnawialne, czy też inteligentne 
biotworzywa. Twórz niekonwencjonalne projekty z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicz-
nych. Poprawiaj funkcjonalność wymagających przestrzeni. Zmieniaj jakość życia i pracy innych ludzi.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studenci kierunku Projektowanie mebli zdobywają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, wy-
twarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, 
modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struk-
tury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania 
i realizację mebla. Uczą się metod zarządzania procesami produkcji.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie projektowania 
i wykonawstwa mebli, nabierają umiejętności obserwacji i prezentacji cech geometrycznych, konstrukcyjnych czy 
strukturalnych analizowanych zjawisk.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
• Biura projektowe
• Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
• Przedsiębiorstwa handlowe i dystr ybucyjne



Kierunek  
TECHNOLOGIA DREWNA
Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz ważniejszym będzie stosowanie gospodarki o obiegu zamknię-
tym, czyli wytwarzanie jak najmniejszej ilości odpadów i produktów ubocznych. Jednocześnie współczesny świat 
wymaga, aby stosowane rozwiązania były jak najbardziej niezawodne. Pokolenia przyszłości będą odchodzić od 
produktów jednorazowych, na rzecz tego co nie zniszczy się po roku czy dwóch. Tę trwałość zapewnia właśnie 
drewno, a poznanie nowoczesnych technologii jego przetwarzania otworzy drzwi do współtworzenia branży przy-
szłości. Stosuj innowacje, aby czynić proces produkcyjny jeszcze bardziej efektywnym. Doradzaj w zakresie zrównoważo-
nej gospodarki surowcami. Projektuj rozwiązania, wspierające codzienne życie innych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać moduły 
zajęć związane z mechaniczną (w tym z meblarstwem) lub chemiczną technologią drewna.
Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna UPP posiada wyróżniającą ocenę 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko 
na dwóch wydziałach w Polsce.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Specjalności: chemiczna technologia drewna, meblarstwo mechaniczna technologia drewna*, 

ochrona i mody f ikacja drewna* 
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

*specjalności realizowane także w formie niestacjonarnej

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie nowoczesnych tech-
nologii przetwarzania drewna czy materiału lignocelulozowego i produkowanych z niego wyrobów, co czyni ich 
specjalistami, docenianymi i poszukiwanymi na rynku pracy.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN WOOD SCIENCE
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
• Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki 

drewna i tworzy w drzewnych
• Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne, akredy tacyjne i atestacyjne
• Jednostki badawcze i konsult ingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i two-

rzy w drzewnych oraz technologią mebli i  w yrobów z drewna
• Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów pro-

dukcyjnych i procesów pracy
• Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzy wami drzewnymi
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Kierunek  
EKONOMIA
Kierunek wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz 
wykształcania ekonomicznego - również unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki 
żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczel-
niach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwen-
tom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 6 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: l icencjat

Młodzież podejmująca studia pierwszego stopnia (licencjackie) na tym kierunku zdobywa wykształcenie w dziedzi-
nie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, bankowości, prawa gospodar-
czego, polityki rolnej UE.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują 
wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi 
i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofer-
cie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN AGRI-FOOD 
ECONOMICS AND TRADE

• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe 
• Insty tucje administracj i centralnej i  lokalnej , agencje płatnicze
• Jednostki doradcze i konsult ingowe
• Insty tucje f inansowe i rachunkowe 
• Prowadzenie własnego biznesu



Kierunek  
FINANSE 
I RACHUNKOWOŚĆ
Społeczeństwo i gospodarka nieustannie się zmieniają. Wyzwaniem jest opracowanie formuły rozwoju społecz-
no-gospodarczego, która sprosta aktualnym wyzwaniom, takim jak np. postępujące zmiany klimatyczne. Rosnąca 
świadomość społeczeństw oraz wymogi zrównoważonego rozwoju wymuszają korektę klasycznych modeli ekono-
micznych. Dostarczanie konkurencyjnych cenowo towarów i usług, które jest podstawowym priorytetem przedsię-
biorstw, musi być powiązane ze zmniejszaniem skutków ekologicznych i intensywności wykorzystywania zasobów 
naturalnych. Dowiedz się jak będzie wyglądać w przyszłości wzrost gospodarczy, konsumpcja czy inwestowanie, jakie 
zmiany będą zachodzić w sektorze finansowym i na rynku pracy, jakie warunki muszą być spełnione aby zapewnić dobro-
byt społeczeństwu czy co zrobić by odnieść sukces w biznesie. Poznaj nowe trendy w ekonomii i finansach. Efektywnie za-
rządzaj zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Doradzaj jak odnaleźć się na rynkach coraz bardziej wspieranych 
przez nowoczesne technologie. Zarządzaj kapitałem jutra.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 6 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: l icencjat

Studenci podejmujący studia na tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, 
finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, 
rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie 
uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach 
o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej 
i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe 
pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa (szczególnie dział y księgowości)
• Banki i  insty tucje f inansowe (agencje płatnicze)
• Firmy ubezpieczeniowe
• Firmy konsult ingowe
• Doradztwo f inansowe
• Własna działalność gospodarcza
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Kierunek  
DIETETYKA
Ludzkie ciało jest wspaniałą maszyną, która do prawidłowego działania potrzebuje dostarczenia odpowiednich 
składników. Dietetyka to kierunek, który odpowiada na potrzeby osób nie tylko chcących zrzucić zbędne kilogramy. 
To przede wszystkim projektowanie takich rozwiązań żywieniowych, aby zoptymalizować poziom odżywienia czło-
wieka. Do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Przed studentami otwiera się zatem ogromny 
sektor żywienia, odpowiadającego na potrzeby tej powiększającej się grupy, profilaktyki chorób dietozależnych, 
dietoterapii, żywności funkcjonalnej i nowoczesnego cateringu. Wciąż rozwijają się też obszary związane z uspraw-
nieniem życia człowieka przy pomocy technologii, m.in. nowoczesnego przetwarzania surowców i produktów spo-
żywczych. Projektuj nowe produkty żywnościowe i żywność funkcjonalną. Naucz się wielokrotnie wykorzystywać zasoby 
w produkcji żywności, by móc pomagać ludziom i środowisku.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 6 semestrów 
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: l icencjat

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności do fizjo-
logii żywienia człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering 
dietetyczny.

STUDIA drugiego STOPNIA
• Czas tr wania: 4 semestr y 
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia oraz po-
radnictwa dietetycznego. Mają do wyboru dwa moduły: żywienie w różnych etapach ontogenezy oraz dietetyka 
w specyficznych potrzebach żywieniowych.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Placówki ochrony zdrowia
• Domy opieki społecznej
• Poradnie dietetyczne
• Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o ży wności i  ży wieniu
• Insty tucje inter wencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publ icznego
• Insty tucje naukowo-badawcze



Kierunek  
JAKOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO 
ŻYWNOŚCI
Według badań w samej tylko Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. To sprawia, że bardzo istot-
nym jest odpowiednie przetwarzanie i przechowywanie surowców i produktów spożywczych. Przed żywnością 
stawiane są także coraz bardziej rygorystyczne wytyczne. Chcemy jeść zdrowo, dostarczać organizmowi wszyst-
kich niezbędnych składników, zwracamy też uwagę na produkowanie żywności w zrównoważony sposób. Poznaj 
nowoczesne sposoby zarządzania procesami logistycznymi i bezpiecznym przechowywaniem żywności. Analizuj jakość 
produktów spożywczych i kontroluj systemy zarządzania tą jakością. 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów 
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywa-
nia surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów 
zarządzania jakością żywności. Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad 
tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii 
i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem ży wności
• Laboratoria anal ityczne i kontrol i jakości produktów spoży wczych
• Ośrodki badawczo-rozwojowe
• Urzędy celne



Kierunek  
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI 
I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Branżę żywieniową czeka prawdziwa rewolucja. Dieta ludzi staje się bardziej roślinna. Społeczeństwa, chcąc chro-
nić środowisko, będą sięgać po produkty, których wytworzenie jest bardziej ekologiczne niż innych. Konsumenci 
też coraz baczniej analizują skład produktów i doceniają te lokalne, produkowane w sposób zrównoważony. Ponad-
to do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a dodatkowo na świecie będzie żyło aż 9,7 miliarda 
ludzi, dlatego ważnym jest aby żywność była zbilansowana i dostarczała niezbędnych składników odżywczych, 
a także by pokrywała zapotrzebowanie żywieniowe rosnących społeczeństw. Projektuj innowacyjne i pełnowarto-
ściowe produkty żywnościowe i żywność funkcjonalną. Zarządzaj procesami pozwalającymi zdrowo i bezpiecznie żywić 
społeczeństwa. 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania 
surowców i produktów spożywczych oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywie-
niem człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y 
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia oraz no-
woczesnych technik analitycznych. Studenci mają do wyboru pięć specjalizacji: diagnostykę mikrobiologiczną i bio-
technologię żywności, systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, technologię i jakość żywności 
pochodzenia zwierzęcego, technologie przetwórstwa surowców roślinnych oraz żywienie człowieka.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: 
MSC IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION

• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykladow y; angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem ży wności
• Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o ży wności i  ży wieniu
• Laboratoria anal ityczne i kontrol i jakości produktów spoży wczych
• Zakłady ży wienia zbiorowego
• Ośrodki badawczo-rozwojowe
• Insty tucje naukowo-badawcze
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Kierunek  
BIOLOGIA STOSOWANA
Rośnie świadomość powszechnego włączenia się w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Człowiek jest tylko 
jednym z wielu elementów biosfery i nie może obejść się bez przyrody. Dlatego działalność ludzka musi być zgodna 
z prawami przyrody i zintegrowana z naturą. Wymaga to podejmowania właściwych decyzji oraz świadomości oso-
bistego wpływu człowieka na środowisko. A świadomość przychodzi wraz z wiedzą, poznaniem zjawisk zacho-
dzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Kierunek biologia stosowana to kopalnia 
wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórki, organizmu, jak 
i ekosystemu. To poznawanie interakcji między zwierzętami i roślinami oraz zasad podnoszenia jakości środowi-
ska naturalnego. A wszystko to w połączeniu z nowoczesną technologią wykorzystywaną do celów związanych 
z ochroną środowiska. Wiedzę tę zdobywać można na różne sposoby: w terenie obserwując zachowania dzikich 
zwierząt i życie roślin, a także prowadząc prace laboratoryjne i eksperymentalne. Biologia stosowana jest kierun-
kiem, który oferuje miłośnikom przyrody wiele możliwości samorealizacji. Znajdują tutaj swoje miejsce zarówno 
studenci, którzy preferują odkrywanie i opisywanie otaczającego nas świata zwierząt i roślin, jak i ci, którzy poprzez 
pracę w laboratorium i prowadzenie eksperymentów chcą poszerzać wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich 
jak biochemia, genetyka czy fizjologia. Poznaj fascynujący świat zwierząt i roślin, dowiedz się jak dbać o środowisko 
naturalne i pomóż ratować bioróżnorodność ekosystemów, a także rozwijać wiedzę na temat podstawowych procesów 
biologicznych zachodzących w organizmach prowadząc prace eksperymentalne. Możesz wiele zrobić dla naszej planety.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 6 semestrów 
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Ty tuł zawodow y: l icencjat

Studia na kierunku biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biolo-
gicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin. Są atrakcyjną ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko 
rozumianą biologią. W ramach kierunku istnieje specjalność biologia stosowana.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biologia stosowana mogą wybrać jeden 
z trzech atrakcyjnych zakresów: biologia zwierząt, biologia eksperymentalna, biologia roślin.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
• Laboratoria diagnostyczne
• Ogrody zoologiczne
• Parki krajobrazowe i parki narodowe
• Przedsiębiorstwa o prof i lu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym



Kierunek  
ZOOTECHNIKA
Dobrostan zwierząt to dbałość o nie same, a w konsekwencji ograniczanie niekorzystnych efektów środowisko-
wych hodowli zwierząt. To prawidłowe żywienie, które odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w prawidłowym 
rozwoju zwierząt czy ochronie przed chorobami. To również zapewnianie wysokiej jakości produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Dlatego istnieje potrzeba standaryzacji produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w jej intensywnych formach. 
Świat potrzebuje takich standardów ze względów bezpieczeństwa i konkurencji wynikających ze zwiększającej się 
populacji ludzi oraz poprzez wzgląd na dobro zwierząt. Poznawaj najnowsze osiągnięcia i trendy z zakresu hodowli 
zwierząt, wpływu diety na rozwój oraz ich dobrostan. Innowacyjne metody nauczania i znakomity kontakt z praktyką go-
spodarczą plasują już od trzech lat kierunek Zootechnika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na pierwszym miejscu 
w swojej kategorii Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy. Kierunek Zootechnika posiada również ocenę wyróżniającą 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne (S) i  niestacjonarne (NS)
• Ty tuł : inżynier

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli 
i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekono-
miczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. 
Studia pierwszego stopnia realizowane są w dwóch zakresach: hodowla zwierząt lub hodowla zwierząt wolnożyjących 
i amatorskich.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne (S) i  niestacjonarne (NS)
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia kierunku Zootechnika pogłębiają wie-
dzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalizacji w następujących zakresach: hodowla 
i genetyka zwierząt (S lub NS), żywienie zwierząt (S lub NS), hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich (S lub 
NS), hipologia (S).

 PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Prowadzenia ferm chowu i hodowli zwierząt
• Administracja rządowa i  samorządowa związana z rolnictwem
• Doradztwo rolnicze, w y twórnie pasz, nadzór hodowlany i służby inseminacyjnych
• Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pocho-

dzenia zwierzęcego



Kierunek  
WETERYNARIA
Niezależnie od tego, czy pies, kot, ptaszek, koza czy rybka – ludzie lubią żyć w towarzystwie zwierząt. W ponad po-
łowie domów w Polsce znajduje się jakieś zwierzę. Dzieje się tak, gdyż zwierzęta domowe czynią nas szczęśliwszymi 
i pomagają nam utrzymać dobrą kondycję. Warto jednak pamiętać, że w kontaktach ze zwierzętami lepiej jest się 
posługiwać rozumem niż tylko sercem. Kierunek weterynaria umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania 
organizmów zwierzęcych i dokonywania oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegania, rozpoznawania i leczenia cho-
rób zwierząt. Przekazywana wiedza dotyczy zarówno zwierząt hodowlanych, jak i towarzyszących. Kochasz zwierzęta 
i nie wyobrażasz sobie bez nich życia? Od dzieciństwa masz zamiłowanie do zwierząt i pragniesz im pomagać? Zostań 
lekarzem weterynarii. 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
• Czas tr wania: 11 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: lekarz weter ynari i

Kierunek obejmuje interesującą ofertę studiów dla osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką 
weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Umożliwia zdobycie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych na 
temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu nauk 
weterynaryjnych. Program kierunku obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in. produkcji 
zwierzęcej, nauk klinicznych czy higieny żywności.

 PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przychodnie weter ynar yjne
• Inspekcja weter ynar yjna
• Własna działalność weter ynar yjna
• Laboratoria diagnostyczne
• Produkcja i dystr ybucja weter ynar yjnych produktów leczniczych
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Kierunek  
EKOENERGETYKA
Odnawialne źródła energii to dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej. W czasach kiedy prioryte-
tem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest opracowanie i wdrażanie 
innowacyjnych metod pozyskiwania energii. Jedną z nich jest działanie nowoczesnej biogazowni UPP, pozwalającej 
na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie. Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy 
ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. Projektuj obiekty tworzące eko-energię. Doradzaj innym jak w sposób zrów-
noważony korzystać z naturalnych zasobów. Twórz energetykę przyszłości i pomóż ocalić planetę.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Studia pier wszego stopnia
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji 
energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projek-
towaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projekto-
waniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ekoenergetyka przygotowują się do 
realizowania prac i projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci studiów magisterskich uzyskują wy-
kształcenie, które daje im atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód związany z pozyskiwaniem i produkcją 
energii ze źródeł odnawialnych. 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Projektowanie instalacj i OZE
• Zarządzanie instalacjami w ykorzystującymi odnawialne źródła energi i
• Doradztwo ekoenergetyczne
• Uprawa rośl in energetycznych
• Produkcja pal iw z biomasy
• Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energi i 

pochodzącej z OZE
• Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska)



Kierunek 
GEOTECHNOLOGIE, 
HYDROTECHNIKA, 
TRANSPORT WODNY
Zmiany klimatyczne i konieczność świadomego korzystania z zasobów naturalnych sprawiają, że efektywna gospo-
darka wodna, oparta o wysokiej jakości dane i rzetelną wiedzę inżynierską staje się priorytetem. Państwa szukają 
alternatyw dla transportu drogowego, baczniej przyglądając się innym formom komunikacji. W tworzeniu analiz 
i projektowaniu optymalnych rozwiązań pomoże najlepiej wyposażone laboratorium dronów w Polsce! Bez do-
datkowych kosztów poznaj współczesne sposoby pozyskiwania danych przestrzennych, nowoczesne oprogramowanie 
projektowe i inżynierskie. Zdobądź uprawnienia budowlane w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstruk-
cyjno-budowlana. Wykorzystuj technologie w służbie człowiekowi, by poprawiać stan środowiska.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów 
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studenci kierunku będą zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownic-
twa ogólnego, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód 
powierzchniowych i podziemnych, wodnego transportu śródlądowego, logistyki transportu wodnego. W czasie 
studiów realizowane będą innowacyjne przedmioty - 63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach modułów 
kierunkowych i praktycznych. Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego - DRONELAB 
i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie. W pro-
gramie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które
ułatwią Tobie podjęcie pracy, takie jak: GEOMATYKA, AUTOCAD, ArcGIS, Python, HYDRUS, Systemów pomia-
rowych. Dla najlepszych studentów przygotowaliśmy kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOS z licencją pilota!
Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstruk-
cyjno-budowlana.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
•  Jednostki zajmujące się projektowaniem, utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotech-

nicznych związanych z transportem wodnym
• Firmy zajmujące się logistyką transportu wodnego
• Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej , 

ośrodki badawcze i urzędy
• Przedsiębiorstwa projektowe i w ykonawcze w zakresie geotechnologi i i  budownictwa 

wodnego
•  Firmy konsult ingowe i doradcze w dziedzinie geotechnologi i ,  hydrotechniki , transportu 

wodnego
• Ośrodki europejskie i światowe zajmujące się geotechnologiami i ich pochodnymi



Kierunek 
GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA
W 2050 roku 70% ludności będzie mieszkało w miastach, dlatego już teraz miasta stają się bardziej „smart”. „Mądre 
przestrzenie zurbanizowane” powodują obniżenie kosztów, zwiększają integrację społeczną i pozytywnie wpływają 
na ludzki dobrostan. Dotyczy to zarówno dużych aglomeracji miejskich, jak i mniejszych miejscowości. W połowie 
XXI w. co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Ideą planowania jest więc projektowanie obszarów, z któ-
rych bez przeszkód skorzystają i 8-latkowie, jak i 80-latkowie. Dowiedz się jak wykorzystać nowe technologie w bu-
dowaniu bezpiecznego, efektywnego i funkcjonalnego otoczenia. Wprowadzaj bioróżnorodność. Pracuj przy tworzeniu 
przestrzeni przyszłości.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS) 
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania 
dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali 
lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków 
z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejsco-
wych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y (S), 4 semestr y (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska 
ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny za-
sobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę gruntami, funk-
cjonowanie programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod modelowania i teorii gospodarki 
przestrzennej, rynku i wyceny nieruchomości.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN GEOINFORMATION 
AND SPATIAL MANAGEMENT

• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Administracja publ iczna, w ydział y planowania przestrzennego (planista , urbanista , spe-

cjal ista ds . gospodarki gruntami, promocji i  rozwoju regionalnego)
• Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe
• Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkow y, pośrednik w obrocie nieruchomości)
• Firmy konsult ingowe i doradcze



Kierunek 
INFORMATYKA
STOSOWANA
Inteligentne wykorzystanie nowych technologii w procesie pozyskiwania i produkcji żywności to umiejętność przy-
szłości. W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności na świecie, żywność będzie musiała spełniać coraz bardziej 
restrykcyjne normy i być produkowana bardziej efektywnie. Aby zmniejszyć ślad węglowy, procesy te będą musiały 
też zachodzić z poszanowaniem ekologii. Jednym z najważniejszych zadań stanie się projektowanie i wdrażanie no-
woczesnych technologii informatycznych, zbieranie i analizowanie dużych zbiorów danych, dzięki którym procesy 
te będą jeszcze bardziej zautomatyzowane, efektywne i dopasowane do lokalnych potrzeb. Projektuj rozwiązania 
z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Wspieraj zrównoważony rozwój stosując innowacyjne technologie. Twórz funkcjo-
nalne rozwiązania informatyczne, pozwalające na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
•  Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
•  Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
•  Ty tuł zawodow y: inżynier

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. 
Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycz-
nych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wie-
dzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz in-
nych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających 
na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Informatyka stosowana nabywają umie-
jętności w zakresie opracowywania i tworzenia autorskiego, dedykowanego problemom rolnictwa, oprogramowa-
nia komputerowego uwzględniającego przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych w postaci rozproszo-
nych baz danych. Posługują się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi oraz stosują metody oparte na 
sztucznych sieciach neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych. 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Administracja sieci komputerow ych
• Architektura i administracja baz danych
• Programowanie i projektowanie witr yn internetow ych
• Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń



Kierunek  
INŻYNIERIA ROLNICZA
Rosnące zapotrzebowanie na żywność sprawia, że produkcja rolnicza musi być coraz bardziej wydajna. Z kolei zmia-
ny klimatyczne powodują, że należy coraz wydajniej zarządzać nieodnawialnymi zasobami naturalnymi. Powstają 
kolejne nowoczesne generacje maszyn rolniczych, a systemy produkcyjne wspierają kolejne innowacyjne rozwią-
zania technologiczne – wszystko to w służbie człowiekowi. Stań się częścią cyfrowej transformacji i wykorzystuj po-
zyskiwane z różnych źródeł dane do nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych. Wspieraj klientów w  zakresie 
technicznym. Zarządzaj gospodarstwami przyszłości.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S) i  8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi 
w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożyw-
czego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, 
informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn 
stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych. Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do orga-
nizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Doradca klienta w f irmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części 

zamiennych
• Inżynier ser wisu technicznego
• Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarow ych gospodarstwach rolnych
• Administracja państwowa i samorządowa



Kierunek  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Dziś priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego gospodarka będzie coraz bardziej zorientowana 
na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów, wspierając energetykę przyszłości. To sprawia, że także 
w zakresie kształtowania środowiskiem nieodzowne staje się zastosowanie nowoczesnych inżynierskich rozwiązań. 
Celem jest jak najdłuższe wykorzystywanie zasobów naturalnych, jak również ochrona środowiska przed potencjal-
nymi negatywnymi skutkami działalności człowieka. Zostań inżynierem przyszłości i projektuj innowacyjne systemy. 
Badaj i usprawniaj funkcjonowanie tych istniejących. Zdobądź uprawnienia w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń, inżynie-
ryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Dbaj o niezbędne zasoby dla przyszłych pokoleń.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS) 
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: inżynier

Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyj-
nych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ście-
ków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

STUDIA drugiego STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y (S), 4 semestr y (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Na drugim stopniu studiów można zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą zbiorników wodnych i budowli hydro-
technicznych, budowli ziemnych, specjalistycznych robót fundamentowych, kształtowania zasobów wodnych tere-
nów rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, monitoringu środowiska wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane 
i komunikacyjne. Można nauczyć się wykorzystywania współczesnych metod teledetekcyjnych, kosztorysowania, 
modelowania i komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN ENVIRONMENTAL EN-
GINEERING AND PROTECTION

• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Administracja publ iczna, usługi komunalne (specjal ista ds . gospodarki wodnej , melioracj i , 

środowiska)
• Biura projektowe
• Przedsiębiorstwa w ykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane
• Insty tucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredy towany wer y f ikator środo-

wiska)
• Ośrodki badań i kontrol i środowiska
• Firmy konsult ingowe



Świat się zmienia. Prognozuje się, że w 2050 roku 70% ludności na świecie będzie mieszkało 

w miastach        , co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a liczba ludności na Ziemi 

wzrośnie o kolejne 40%. Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, zarządzanie 

danymi i sztuczną inteligencją w celu usprawnienia procesów produkcyjnych - to nasza 

przyszłość. Mieszkańcy będą potrzebowali inteligentnie zaprojektowanych miast, dostępu 

do wartościowego jedzenia       oraz umiejętnego korzystania z zasobów naturalnych, które są 

źródłem dobrostanu psychicznego. W tych wszystkich dziedzinach potrzebni będą eksperci, a na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już dziś znajdziesz kierunki przygotowujące do zawodów 

przyszłości.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia
rozpocznie się 1 czerwca br. 

wu.up.poznan.pl/rekrutacja

Dowiedz się więcej: 
rekrutacja.up.poznan.pl


