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Architektura krajobrazu*
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Polityka społeczna
Projektowanie mebli*
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Weterynaria
Zootechnika
* (plus egzamin kwalifikacyjny z rysunku odręcznego)
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Wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Informatyka

Historia

Geografia

Chemia

KIERUNEK STUDIÓW

Biologia

PRZEDMIOT

Fizyka z astronomią

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ REKRUTACJI
(jeden z wymienionych do wyboru dla danego kierunku,
dla weterynarii: biologia i chemia)

×
×

×

×

OFERTA EDUKACYJNA
2014 / 2015
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

pierwszego stopnia

(jednolite studia magisterskie)

REKRUTACJA
2013/2014
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Witam
młodzieżzainteresowanąstudiaminaUniwersytecie
Przyrodniczymw Poznaniu.
Nasza uczelnia posiada najwyższe uprawnienia
akademickie,a podwzględempotencjałunaukowego
i kadrowegozajmujetrzeciemiejscew regionie.
Studiarolniczo-leśnemająw Wielkopolsceponad
140-letnią tradycję. Zostały zapoczątkowane przez
wielkiegoﬁlozofai przyrodnika,ekonomistęi działaczanarodowego– Augustahr.Cieszkowskiego,od 1996
rokupatronauczelni.
OfertaedukacyjnaUniwersytetuPrzyrodniczego
w Poznaniudostosowanajestdowymogówszeroko
rozumianejprzestrzeniprzyrodniczejorazkształtowaniai ochronyśrodowiskanaturalnego.Oferowane studia przygotowują specjalistów w dziedzinie
gospodarkiżywnościowej,sektoraleśno-drzewnego
i agrobiznesu.Programykształceniauwzględniają
intensywnierozwijającesiętechnologie,nowoczesną
wiedzębiologicznąi technologieinformacyjne,a takżerozwiązaniaekologicznei globalnezjawiskaprzyrodnicze.Dużąpopularnościąodlatciesząsię:biotechnologia,dietetyka,leśnictwo,ﬁnanse
i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i architektura krajobrazu,
a w ostatnichlatachweterynariaorazekoenergetyka– kierunkiprowadzoneod 2011roku.
W odpowiedzinapotrzebyotoczeniagospodarczegow 2013rokuuruchomionokolejnenowekierunki:inżynierięi gospodarkęwodną,projektowaniemebli orazmedycynęroślin.ŁącznieUniwersytetPrzyrodniczyw Poznaniukształcina 25kierunkachstudiów.
Atutemnaszegokształceniajestto,żewiększośćkierunkówkończysięnadaniemtytułuzawodowego„inżynier”.Wyjątkiemjestarchitekturakrajobrazu,poktórejabsolwentotrzymujetytuł
„inżynierarchitektkrajobrazu”orazweterynaria,którajestprowadzonanajednolitychstudiach
magisterskichi kończysięnadaniemtytułu„lekarzweterynarii”.
Poukończeniustudiówpierwszegostopniamożliwejestpodjęciedalszegokształceniana 17kierunkachstudiówdrugiegostopnia.
SzanowniKandydaci,pragnęzapewnić,żeuczelnianaszadołożywszelkichstarań,abyspełnićWaszeoczekiwania.Zapraszamyambitnąmłodzieżo ukierunkowanychzainteresowaniach.
Dysponujemynowoczesnąbaząlaboratoryjnąi posiadamy 12własnychzakładówdoświadczalnych,
w którychmożliwejestprowadzeniebadańaplikacyjnych,realizacjazajęćterenowych,praktykzawodowychi pracdyplomowych.
Gwarantujemybardzodobrewarunkistudiowania,wysokąjakośćkształceniai przychylność
doświadczonejkadry.Studencimająlicznemożliwościrozwojuwłasnychpasjiorazzainteresowań
sportowychi artystycznych.
Stałedoskonalenieprogramówkształceniai wysokistandarddziałalnościbadawczej– topriorytetywładzuczelni,a dlaabsolwentów– licznemożliwościnarynkupracy.
Działaniainwestycyjnei modernizacyjne,troskao wszechstronnyrozwójintelektualnyi ﬁzycznymłodzieżytworząuczelnięprzyjaznąstudentom.
Zachęcamdodokonaniatrafnegowyboru.
prof. dr hab. Monika Kozłowska
prorektor ds. studiów
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Fot.AndrzejBlecharczyk

Wydział
Rolnictwa
iBioinżynierii
www.up.poznan.pl/wrib

Fot.RenataGaj

ĆwiczeniawZDDBrody

Wlaboratorium

Studiastacjonarne I stopnia
(inżynierskie– 7semestrów)
Kierunki
ROLNICTWO
Specjalności
● agronomia
● hodowlaroślini nasiennictwo
● ochronaroślin
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONAŚRODOWISKA
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
EKOENERGETYKA
INŻYNIERIAROLNICZA
Studiastacjonarne II stopnia
(magisterskie– 3semestry)
Kierunki
ROLNICTWO
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONAŚRODOWISKA
(postudiachlicencjackich 4semestry)
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
INŻYNIERIAROLNICZA
Studianiestacjonarne I stopnia
(inżynierskie– 7semestrów)
Kierunki
ROLNICTWO
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
EKOENERGETYKA
INŻYNIERIAROLNICZA

Fot.archiwumWRiB

Studianiestacjonarne II stopnia
(magisterskie– 3semestry)
Kierunki
ROLNICTWO
OCHRONAŚRODOWISKA
INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA
INŻYNIERIAROLNICZA

Wyjazdstudyjny– TargiAGRITECHNICA,Hanower,Niemcy
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Nakierunku:rolnictwo studentmamożliwośćzdobyciawiedzyi umiejętności,którapozwalanasamodzielneprowadzenieprzedsiębiorstwarolniczegoi doradztwarolniczego,działalnościusługowejw otoczeniutejgałęzigospodarki
narodowej, a także do pracy w szkolnictwie. Specjalność:
agronomia jestofertądlastudentówzainteresowanychprowadzeniemnowoczesnegogospodarstwarolniczego,otwartegonainnowacyjnefunkcjerolnictwaw gospodarcenarodowej,a takżefunkcjonowaniagospodarstwaekologicznego.
Program specjalności: ochrona roślin przygotowuje do
wprowadzaniametodintegrowanejochronyroślinbezpiecznychdlaśrodowiskanaturalnego,człowiekai zwierząt,na-

Fot.AgnieszkaKlarzyńska

ZajęciaterenowewPNUjścieWarty

wiskai konsumentażywności.Nastudiachmagisterskich
studentmożeposzerzaćswojezainteresowanianaspecjalizacjach: ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami,
ochronawódi powietrza,ochronai kształtowaniezasobów
glebowych,biogeochemiaekosystemów,monitoringi ocena
środowiska.Studianakierunku:ochrona środowiska
kształcąspecjalistówdobrzeprzygotowanychdoorganizacji,zarządzania,kontrolii programowaniazagadnieńzwiązanychz szerokorozumianąproblematykąochronyśrodowiska.
Biotechnologia integrujeróżneobszarywspółczesnej
biologiieksperymentalnejoraztechnologiiw celuwykorzystaniaorganizmówżywychdlauzyskanianowychproduktówi innowacyjnychprocesówwytwórczych,znajdujących
zastosowaniew przemyślefarmaceutycznym,diagnostyce
medycznej,przemyślespożywczym,ochronieśrodowiska,hodowli,produkcjiroślinneji zwierzęcejorazw produkcjimateriałównowejgeneracji.Celemkształceniajestzdobycie
wiedzyi umiejętnościdosprawnegoporuszaniasięnastyku
technologiii współczesnychmetodbiologiieksperymentalnej.W ramachstudiówmagisterskichmożnawybraćjedną
z czterechspecjalizacji:biotechnologiaw produkcjiroślinnej,
biotechnologiaw produkcjizwierzęcej,biotechnologiaprzemysłowa,diagnostykagenetyczna.Zajęcianatymkierunku
prowadząwybitnispecjaliścii dlategobiotechnologianaUniwersyteciePrzyrodniczymw Poznaniuuważanajestzajednąz najlepszychw kraju.
Studenciwszystkichkierunkównabywajątakżeodpowiednichkompetencjispołecznych,niezbędnychdopracy
w zespole,prowadzeniadyskusjiorazpodejmowaniaoptymalnychdecyzjiw warunkachniepewnościi ryzyka.
prof. dr hab. Wiesław Koziara,
dziekan

Fot.AgnieszkaKlarzyńska

tomiastw ramachspecjalności:hodowlaroślini nasiennictwo studencipoznająnowoczesnemetodyhodowliroślin
i produkcji nasiennej, oceny materiałów siewnych oraz
uwarunkowaniaprawnefunkcjonowanianasiennictwai hodowliroślin.Od 2012rokuwiększaczęśćzajęćodbywasię
w nowocześniewyposażonychsalachwykładowychi ćwiczeniowychw nowowybudowanymBiocentrum.
W ramachkierunku:inżynieriarolnicza studiaprzygotowująabsolwentówdoużytkowaniai obsługitechnicznejmaszynstosowanychw rolnictwiei przetwórstwiepłodówrolnych,dająabsolwentomwiedzęi umiejętnoścido
samodzielnegoi twórczegowykorzystanianiekonwencjonalnychźródełenergiiwystępującychw rolnictwiei jego
otoczeniu,przygotowująteżspecjalistówdoorganizowania
i prowadzeniaprzedsiębiorstwusługowychdlarolnictwa
i jegootoczeniaorazprzetwórstwarolno-spożywczego.Studiastacjonarnesąrealizowanedlaspecjalności:technika
rolniczalubekonomikai organizacjausługtechnicznych
w rolnictwie,natomiaststudianiestacjonarnedlaspecjalności:technikarolniczalubinżynieriaaeroenergetyki.
Interesujeszsięinformatyką– wybierzstudianakierunku:informatykai agroinżynieria.Dwustopniowe
studiaprzygotowująabsolwentówdosamodzielnegoi twórczegorozwijaniai wdrażanianowoczesnychtechnologiiinformatycznychw szerokorozumianychobszarachrolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Absolwent tego
kierunkudysponujeunikatowymzestawemumiejętności
i kompetencjizawodowych,copozwalamunalepszedostosowaniedodynamiczniezmieniającegosięrynkupracy
orazoczekiwańpracodawców.
Kierunek:ekoenergetyka,stanowiącykontynuację
makrokierunkuo tejsamejnazwie,stwarzastudentowi
możliwośćuzyskaniawiedzyi umiejętnościw zakresiepozyskiwaniaenergiizeźródełodnawialnychz zachowaniem
zasadszerokopojętejochronyśrodowiska.Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi
pracęw sektorzeenergetycznym,a takżeprzemyślerolno-spożywczymi leśnictwie.
Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi
z kształtowaniemśrodowiska,podejmijstudiainżynierskie
i magisterskienakierunku:ochronaśrodowiska.Studentzdobywawiedzęz zakresuproblematykimonitorowania zagrożeń, podejmowania działań profilaktycznych
i ochronnych,a takżekrajowychi międzynarodowychprzepisóworazaktównormatywnychz zakresuochronyśrodo-

Zajęciaterenowenawydmach(Rowy)
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Fot.2×PiotrŁakomy

Wydział
Leśny

Wlesiepracujemy...

http://wles.up.poznan.pl/

Studiastacjonarne
i niestacjonarne
Kierunek
LEŚNICTWO
Specjalności
● gospodarkaleśna
● ochronaśrodowiskaleśnego
● przedsiębiorczośćleśna

Fot.EwaStrycka

...iodpoczywamy,naprzykładprzyognisku

Jeślichceciestudiowaćnawydzialełączącymdługątradycjęz nowoczesnością,wybierzcieWydziałLeśny,któregopoczątkisięgają 1919roku,kiedytonaówczesnymUniwersyteciePoznańskimrozpocząłswądziałalnośćWydział
Rolniczo-Leśny.Niedawnoobchodziliśmy 90-leciestudiów
leśnych!
ProponujemyWamstudiadającewszechstronną,teoretycznąi praktycznąwiedzęw zakresieszerokorozumianej
gospodarkileśnej.Programobejmujezagadnieniazwiąza-

DworekSołacki;widokodstronyOgroduDendrologicznego
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nez naukamiprzyrodniczymi,techniczno-leśnymii ekonomicznymi.

Napoczątkowychlatachstudiówwykładasięprzedmiotyogólnei podstawowe(naprzykład:botanikaleśnaz dendrologiąi fitosocjologią;dendrometria;ekologiaz sozologią; geodezja leśna; gleboznawstwo leśne; gospodarka
łowiecka;maszynoznawstwoleśne;ochronaprzyrody;zoologialeśna).Nawyższychlatachpojawiająsięprzedmioty
kierunkowe,zawodowei specjalizacyjne,dotyczącegłówniehodowlii ochronylasu,użytkowaniazasobówleśnych
orazurządzaniai organizacjileśnictwa.

Fot.PiotrŁakomy

Obecnie studia na naszym wydziale są realizowane
w systemiedwustopniowym.Stacjonarnestudiapierwszegostopnia(inżynierskie)trwają 7semestrów(3,5roku),
a drugiegostopnia(magisterskie)dalsze 3semestry.Programstudiówniestacjonarnychobejmuje 4-letniestudia
inżynierskiei 2-letniemagisterskie.

Pomiarydrzewwterenie...

Naszymstudentomoferujemymożliwośćpodjęciastudiówleśnychw Szwecji(AlnarpkołoMalmö)w ramachwymiany zagranicznejstudentów,odbywającejsiędzięki programom Erasmusoraz Euroforester.

...izajęciawkampusie

Fot.EwaStrycka

Jakoabsolwencinaszegowydziałubędzieciemoglipodjąćpracęw jednostkachadministracjilasówpaństwowych
i komunalnychlubw lasachinnychwłasności,w zakładach
usługleśnych,biurachurządzanialasu,parkachnarodowych
i krajobrazowych,szkolnictwieleśnym,placówkachnaukowych,instytucjachzwiązanychz leśnictwemi przestrzennymzagospodarowaniemkraju,a takżewadministracjipaństwowej i samorządowej, na stanowiskach specjalistów
ochronyśrodowiska.Uzyskanawiedzai umiejętnościumożliwiąWamtakżeotwieraniefirmusługowychlubpodejmowaniepracyw prywatnychpodmiotachgospodarczych,działającychnarzeczleśnictwaorazochronyśrodowiska.

Fot.PiotrŁakomy

Specyfikąnaszegowydziałusąlicznezajęciaterenowe,
które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniej zdobytą
wiedzęteoretyczną,aletakżeintegrująnaszychstudentów.
Z dumąpodkreślamy,żestudiujesięu nasw miłej,koleżeńskiejatmosferze.

MiędzynarodowyPlenerRzeźbiarski„KwiatPaproci”
(czerwiec2013)

Mamynadzieję,żezdecydujeciesięnapodjęcie
studiównanaszymwydziale.SerdecznieWasdotegozachęcamy!
prof. dr hab. Roman Gornowicz,
dziekan

Fot.EwaStrycka

Ktozechcerozwijaćswojezainteresowaniaprzyrodnicze,będziemiałtakąmożliwośćw 10sekcjachprężniedziałającegoKołaLeśników.Każdyznajdzietucośdlasiebie:
botanicy, ornitolodzy, miłośnicy nietoperzy czy zapaleni
myśliwi.Nawydzialedziałatakżezespółtrębaczymyśliwskich„Venator”,najbardziejutytułowanagrupategotypu
w Polsce.Zainteresowanychdrzewamii krzewamizapraszamydopięknegoo każdejporzerokuOgroduDendrologicznego,któregokolekcjaliczyokoło 900taksonówroślin
drzewiastych.A dlaspragnionychwrażeńi przygodyproponujemydalekiepodróżeprzyrodnicze,naprzykładw syberyjskątajgę(współpracujemyz WydziałemMyśliwskim
AkademiiRolniczejw Irkucku).

Nasistudencilubiąnosić„firmowe”koszulki
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Fot.RobertMikuła

Wydział
HodowliiBiologii
Zwierząt

Studiujznami!

KolegiumGawęckiego

Pokazsportowychpsichzaprzęgów(Animaliada2011)
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www.up.poznan.pl/whibz
www.jay.up.poznan.pl
dziekanat-student@jay.up.poznan.pl
Kierunki
ZOOTECHNIKA
Specjalności
● hodowlazwierząt
● hodowlazwierzątwolnożyjących
i amatorskich
● ekologicznychówzwierząt
● animalproductionmanagement(II stopień)
BIOLOGIA(I i II stopień)
Specjalność
● biologiastosowana
TURYSTYKA I REKREACJA(I stopień)
Specjalność
● agroturystyka
TURYSTYKAPRZYRODNICZA(II stopień)
WETERYNARIA
EUROPEANMASTEROFCOMPARATIVE
MORPHOLOGY
Tojedenz najstarszychwydziałówobecnegoUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu.Jegopotencjałnaukowyto
dziś 106nauczycieliakademickich,w tym 43samodzielnych
pracownikównaukowych(wśródnich 22profesorówtytularnych)i 63osobyzestopniemnaukowymdoktoraoraz 45pracowników inżynieryjno-technicznychi administracyjnych.
Wydziałprowadzidziałalnośćdydaktycznąoraznaukowo-badawczą.
W oferciedydaktycznejwydziału znajdująsięliczne
specjalnościi specjalizacje,w tymanglojęzyczne.Ofertata
jest bardzo elastyczna, dostosowywana do zainteresowań
studentóworazzmieniającegosięzapotrzebowanianarynkupracy.
Studia na kierunku: zootechnika dają absolwentom
wiedzęz zakresuhodowlii produkcjizwierzęcej,a takżeniezbędnewiadomościdotycząceprodukcjiroślinnej,uzupełnioneinformacjamiekonomiczno-społecznymii organizacyjnymiorazzagadnieniamizwiązanymiz ochronąprzyrody
i środowiskanaturalnego,przygotowującdopracyw szerokorozumianymrolnictwieorazinstytucjachnaukowo-badawczychi doradczych.Anglojęzycznestudia drugiego stopnia: animal production management, prowadzone
w ścisłejwspółpracyz partneramizagranicznymiorazkrajowymipodmiotamigospodarczymi,dająpogłębionekompetencjezawodowe,wymaganenamiędzynarodowymrynku
pracy.Studianakierunku:turystykai rekreacja (pierwszy stopień)orazturystykaprzyrodnicza (drugi stopień)
obejmują przedmioty turystyczne, przygotowujące absolwentadopracyw ośrodkachi firmachbranżyturystycznej
i agroturystycznej,a takżew instytucjachpublicznych.Programstudiówskupiasięnaprzedstawieniupotencjałuturystycznegorejonówrolniczychorazobszarówcennychpod

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel,
dziekan

Naukaipraktyka

Zainteresowaniehipologiączęstodecydujeopodjęciustudiów
nanaszymwydziale

Fot.5×archiwumWHiBZ

względem przyrodniczym. Studia na kierunku: biologia
(pierwszy i drugi stopień)oferująbogatyprogramobejmującyzarównopodstawynaukbiologicznych,jaki dyscypliny
naukowezajmującesiębiologiąstosowanązwierząti roślin.
Absolwencitegokierunkustudiówsąprzygotowanidopracyw placówkachnaukowo-badawczych,laboratoriachdiagnostycznych, a także rezerwatach przyrody i parkach
narodowych.Studianakierunku:weterynaria tointeresującaofertaedukacyjnadlaosóbwykazującychzainteresowanie leczeniem zwierząt i profilaktyką weterynaryjną,
umożliwiajązdobyciegruntownejwiedzyz dziedzinynauk
podstawowychnatematfunkcjonowaniaorganizmówzwierzęcych,a takżeszerokiegozasobuwiedzyz zakresunauk
weterynaryjnych.W ramachmiędzynarodowegokonsorcjum
pięciueuropejskichuniwersytetówi EuropejskiegoStowarzyszeniaAnatomówWeterynaryjnych(EAVA)naszwydział
prowadziponadtostudia magisterskie II stopnia:european master of comparative morphology (EUCOMOR)(morfologiaporównawczazwierząt).Program
studiów umożliwia pogłębienie specjalistycznej wiedzy
i umiejętnościw dziedziniemorfologiiporównawczejzwierząt.Istniejetakżemożliwośćodbywaniapraktyki studiowaniazagranicąw ramachprogramuErasmus.
NaWydzialeHodowlii BiologiiZwierzątprowadzonesą
studiapodyplomowe z zakresukonwencjiwaszyngtońskiej
CITES (konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętamii roślinamigatunkówzagrożonychwyginięciem).
Realizujesiętakże trzeci stopieńkształcenia,obejmującystudiumdoktoranckiestacjonarnei niestacjonarne.
Działalnośćnaukowo-badawcza jestbardzozróżnicowanai obejmujemiędzyinnyminastępującezagadnienia:
●
nowoczesnetechnikii technologiehodowlii chowuzwierząt
●
doskonaleniegenetycznecechfunkcjonalnychi produkcyjnychzwierząt
●
genetykapopulacyjna
●
genomikafunkcjonalnai epigenomika
●
endokrynologiai neuroendokrynologiamolekularnai komórkowa
●
wpływczynnikówegzogennychi endogennychnametabolizmorganizmówzwierzęcych
●
anatomiai histologiazwierząt
●
technologiaprodukcjii konserwacjipasz
●
mikrobiologiaprzewodupokarmowegozwierząt
●
analizajakościproduktówpochodzeniazwierzęcego
●
biologia,hodowlai reintrodukcjaginącychi zagrożonych
gatunkówzwierząt
●
ekologia,etologia,ewolucjai biologiakonserwatorska
●
biologiai biotechnologiarozroduzwierząt
●
społeczno-ekonomiczneuwarunkowaniarozwojuagroturystykii turystykiwiejskiej.
Wymiernymefektemtejdziałalnościsąpatenty,wdrożeniaorazpublikacjew czasopismachnaukowych.Dzięki
dużejaktywnościnaukoweji publikacyjnejwydziałw 2013
roku został zaklasyfikowany przez Ministerstwo Nauki
i SzkolnictwaWyższegodowysokiejkategoriiA jednostek
naukowych.Jednostkinaukowo-dydaktyczneWydziałuHodowlii BiologiiZwierzątwspółpracująz licznymiośrodkaminaukowymiw krajui zagranicą,prowadzącwspólnebadanianaukowe.

Pracujemywdobrzewyposażonychlaboratoriachbadawczych
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Fot.KrystynaMadelska

Wydział
Technologii
Drewna

Fot.WładysławKusiak

CollegiumTechnologiaeLigni– czylibudynekWydziału
TechnologiiDrewna

Fot.WładysławKusiak

Dziekaniwydziałupodczasogłoszeniawynikówkonkursu(2013)
„ZbudujRowerzDrewna”

Fot.DorotaBondyra

BranżoweTargiPracy

PodczasNocyNaukowców
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www.up.poznan.pl/wtd

Studiastacjonarne
Kierunek
TECHNOLOGIADREWNA
Specjalności:
● mechanicznatechnologiadrewna
● meblarstwo
● chemicznatechnologiadrewna
● ochronai modyfikacjadrewna
PROJEKTOWANIEMEBLI
(odrokuakademickiego 2013/2014)
Studianiestacjonarne
Kierunek
TECHNOLOGIADREWNA
Specjalności:
● mechanicznatechnologiadrewna
● meblarstwo
Studianakierunku:technologiadrewna prowadzone
sątylkonadwóchwyższychuczelniachw Polsce(Poznań,
Warszawa)i należądounikatowychw skalikraju.Spełniają
oczekiwaniakandydatów,którzydziękiodnawialnemu,przyjaznemuczłowiekowii środowiskumateriałowibiogenicznemuchcąłączyćumiłowanieprzyrodyz dorobkiemnauktechnicznych.Nowoczesnetechnologieprzetwarzaniamateriału
lignocelulozowegoi produkowaniaz niegowyrobówznajdują
coraztonowesferyzastosowań.Studiateprzygotowująspecjalistów– technologówmeblarstwa,celulozyi papieru,mechanicznegoorazchemicznegoprzerobudrewna,konstruktorów– projektantówmebli,logistyków,menedżerów,ekspertów
ochronyi modyfikacjidrewna.
Wydziałzapewniastudentomnowocześniewyposażonelaboratoriai pracownieorazkadrękompetentnychnauczycieli
akademickich.Standardemjestdostępdopracownikomputerowychwyposażonychw oprogramowanieniezbędnedoprac
inżynierskich.Związanez tymkierunkiemstudiówznaczące
gałęzieprzemysłu,takiejakbudownictwoczymeblarstwo,
przemysłcelulozowo-papierniczy,energetycznyi chemiczny
(w tymtakżekosmetycznyi farmaceutyczny),wymuszajązapotrzebowanienawysokiejklasyspecjalistóww tejdziedzinie.
W ramachkierunku:technologiadrewna możnastudiować
najednejspośródczterechspecjalności:mechanicznatechnologiadrewna,chemicznatechnologiadrewna,meblarstwo orazochronai modyfikacjadrewna.Studiasą
realizowanew systemiedwustopniowym.W czasiepierwszych
trzech semestrów realizowane są przedmioty wspólne dla
wszystkichspecjalności.Odczwartegosemestrustudenciwybierają specjalność kształcenia. Studia pierwszego stopnia
kończąsięposiedmiusemestrachegzaminemdyplomowym,
uprawniającymdouzyskaniatytułuzawodowegoinżyniera;
studiadrugiegostopniatrwajątrzysemestry,a ichukończenieuprawniadouzyskaniatytułumagistrainżynieratechno-

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela,
dziekan

Fot.WładysławKusiak
Fot.KarolinaPrange

„Fabrykameblinażywo”

Fot.ŁukaszMatwiej

OtwarciewystawywŁysymMłyniezatytułowanej
„Drewnojestwspaniałe”

Wystawaprojektówstudentówprzedbudynkiemwydziału

Fot.JakubPuszyński

logiidrewna.Profilstudiówmacharakterpolitechniczny.Od
kandydatówoczekujesięelementarnejwiedzyz matematyki
orazfizykilubchemii,coułatwianaukęw dziedzinieprzedmiotówtechnicznych.Możnastudiowaćrównieżnastudiach
niestacjonarnychnakierunku:technologiadrewna,specjalnościach:mechanicznatechnologiadrewna orazmeblarstwo (takżew systemiedwustopniowym).
W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono nowy,
dwustopniowy kierunek studiów: projektowanie mebli.
Studiapierwszegostopniatrwająsiedemsemestrówi kończą
sięrealizacjąpracydyplomowejinżynierskiejorazegzaminem
dyplomowym.Absolwentuzyskujewówczastytułzawodowy:
inżynier,projektantmebli.Studiadrugiegostopniatrwają
trzysemestry.Pozrealizowanejpracydyplomowejmagisterskiejorazegzaminiedyplomowymabsolwentotrzymujetytułzawodowy:magisterinżynier,projektantmebli.Podczas
studiówdwustopniowychstudentzdobywawiedzęnatemat
projektowania mebli i wyrobów stolarki budowlanej jako
przedmiotówwyposażeniawnętrz.Rekrutacjanapierwszy
rokstudiówstacjonarnychpierwszegostopnianakierunek:
projektowaniemebli składaćsiębędziez postępowania
kwalifikacyjnegoorazpodjęciadecyzjio przyjęciunastudia.
Odkandydataoczekujesięzainteresowaniaprzedmiotami
przyrodniczymi,artystycznymiorazinżynierskimimetodamianalitycznymi,chęcirozwiązywaniazagadnieńtechnicznychw dziedzinieprojektowaniai wykonawstwameblioraz
przedmiotówwyposażeniawnętrz,umiejętnościobserwacji
i przedstawianiacechgeometrycznych,konstrukcyjnychczy
strukturalnychobserwowanegozjawiskaorazumiejętności
rysowania.
Studenciw tokustudiówrealizująbadania,któreprezentująpóźniejpodczasmiędzynarodowychspotkańnauczelniachzagranicznychoraznawystawachi pokazachkrajowych,naprzykładw czasiecorocznieorganizowanychtargów
„Drema”,festiwaluw Biskupinie,PoznańskimFestiwaluNaukii SztukiczyNocyNaukowców.Mogątakżeuczestniczyć
w międzynarodowychprojektachbadawczych,biorącudział
w warsztatachprojektowych,a tymsamymzdobywaćwiedzę
i doświadczeniewewspółpracyz przyszłymiinżynieramii projektantamistudiującyminaeuropejskichuczelniach.
NaWydzialeTechnologiiDrewnadziałają:KołoNaukowe
TechnologówDrewna,w ramachktóregostudencirealizują
tematybadawcze,a wynikiprezentująnakrajowychi międzynarodowychkonferencjachkółnaukowych,orazSamorząd
Studencki,którycorocznieorganizujeBranżoweTargiPracy,
DzieńTechnologaDrewnaorazwieleimprezintegracyjnych
i konkursów,naprzykład:„Zbudujrowerz drewna”.
UkończeniestudiównaWydzialeTechnologiiDrewnadajeprzedewszystkimmożliwośćznalezieniaciekaweji dobrze
płatnejpracy,stwarzaperspektywęciągłegozawodowegorozwoju,a takżemożliwośćbardzościsłegokontaktuz praktyką.
Absolwencikierunkówstudiów:technologiadrewna oraz
projektowaniemebli,zatrudnianisąnastanowiskachtechnologów,konstruktorów,projektantówi organizatorówprocesówprodukcyjnych,międzyinnymiw zakładachwykorzystującychdrewnoi tworzywadrzewne,zakładachmechanicznego
i chemicznegoprzerobudrewna,produkcjicelulozyi papieru.
Licznagrupaabsolwentówpodejmujepracęw zakładachmeblarskich,w tymnastanowiskachkonstruktorówi projektantówmebli.

WydziałTechnologiiDrewnanaFacebooku
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Fot.AgnieszkaKrzymińska
Fot.AnnaZaworska

Studenciw czasieprzygotowańdowystawytulipanów
w PoznańskiejPalmiarni

www.up.poznan.pl/wogr
Studiastacjonarnei niestacjonarne
Kierunki
OGRODNICTWO
Specjalności
● ogrodnictwoogólne
● kształtowanieterenówzieleni
● hodowlaroślini nasiennictwo
● ochronaroślin
ARCHITEKTURAKRAJOBRAZU
MEDYCYNAROŚLIN
Studiananaszymwydzialesąrealizowanew systemie
dwustopniowym.Stacjonarnestudiapierwszegostopnia(inżynierskie)trwająsiedemsemestrów(trzyi półroku),a drugiegostopnia(magisterskie)dalszetrzysemestry(półtora
roku).Studianiestacjonarneinżynierskieobejmująosiem
semestrów(czterylata)i czterysemestry(dwalata)studiów
magisterskich.
Nakierunku:ogrodnictwo studentzdobywawiedzę
i umiejętnościnatematszerokopojętejprodukcjiogrodni-

Fot.JolantaLisiecka

Ćwiczeniaz warzywnictwaw terenie

Wydział
Ogrodnictwa
iArchitektury
Krajobrazu

KolekcjaroślinozdobnychprzyKolegiumZembala
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Fot.AnnaZaworska

Fot.archiwumWOiAK

Obserwacjewzrostuszparagów

Pomiarykarpszparaga

czej,zagospodarowaniaterenówzieleni,organizacjipracy
w przedsiębiorstwieogrodniczymorazkierowaniazespołamiludzkimi.Zostajezaznajomionyz podstawowymiprawamiw odniesieniudodziałalnościgospodarczej,metodami
analizyekonomicznej,organizacjii zarządzaniaorazzasadamifunkcjonowaniarynku.
Absolwent kierunku: ogrodnictwo w zależności od
ukończonejspecjalnościjestprzygotowanydosamodzielnegoprowadzeniagospodarstwaogrodniczego,podjęciapracy
w przedsiębiorstwachprzetwórstwaowocowo-warzywnego,
w instytucjachzajmującychsięprojektowaniem,urządzaniemi rewaloryzacjąterenówzieleniorazw stacjachhodowliroślini przedsiębiorstwachnasiennych.
Nakierunku:architektura krajobrazu studentuzyskujewiedzęz dziedzinyhistoriii teoriiarchitekturyoraz
urbanistyki,sztukpięknych,budownictwai technologiibudowlanych,a takżeprojektowaniaarchitektonicznegoi urbanistycznego.Poznajeprzepisytechniczno-budowlaneoraz
metodyorganizacjii przebieguprocesuinwestycyjnego.Nabywa umiejętność kształtowania środowiska człowieka,
w tymrównieżosóbniepełnosprawnych,tworzeniaprojektówspełniającychwymaganiaestetyczne,użytkowei techniczne.Poznajeprawobudowlane,organizacjęprocesuprojektowegoi inwestycyjnegow krajuorazw państwachUnii
Europejskiej.
Absolwentkierunku:architektura krajobrazu jest
przygotowanydopodjęciapracyw urzędachmiasti gmin
przyopracowaniuplanówzagospodarowaniaterenóworaz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jestrównieżprzygotowanydopodjęciasamodzielnejpracy
zawodowejw zakresieprojektowania,budowyi pielęgnowaniaobiektówarchitekturykrajobrazu.
Nakierunku:medycyna roślin studencizdobywają
wiedzę,umiejętnościi kompetencjedopracyw zawodzielekarzaroślin,doorganizowaniaorazprowadzeniaprzedsiębiorstwi firmzajmującychsiędoradztwemw dziedzinie
medycynyroślinuprawianychi ekosystemówleśnych,dystrybucjąśrodkówochronyroślin,a takżepracyw administracjiróżnegoszczeblaorazjednostkachnaukowo-badawczych,uczelniach,instytutachnaukowychi szkolnictwie.
Absolwenttegokierunkujestprzygotowanydoleczeniaroślin,dystrybucjiśrodkówichochrony,organizowaniai prowadzeniafirmzajmującychsiędoradztwemw dziedzinie
medycynyroślinuprawianychi ekosystemówleśnych.
Nawydzialeprężniedziałajątrzykołanaukowe:Koło
NaukoweOgrodników,KołoNaukoweArchitektówKrajobrazui KołoNaukoweBotaników.W ramachichdziałalnościstudencimogąwykonywaćpracenaukowenaterenie uczelni, a także prowadzić badania terenowe na
obozachnaukowych,którychwynikisąprezentowanena
sesjach kół naukowych i konferencjach. Ponadto mogą
uczestniczyćw kursachflorystycznych,informatycznych,
bonsai,w warsztatachrysunkowychi malarskich,happeningachorazw wyjazdachstudyjnychkrajowychi zagranicznych.

Fot.Marcin Zachwieja

Fot.archiwumWOiAK

prof. dr hab. Barbara Politycka,
dziekan

Zbioryowocównapraktycezawodowej

Podczaspracywlaboratorium
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Wydział
NaukoŻywności
iŻywieniu
www.up.poznan.pl/wnoziz

W nowoczesnejStacjiBiotechnologii

Studiastacjonarne
Kierunki
TECHNOLOGIAŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIECZŁOWIEKA
TOWAROZNAWSTWO
Specjalność
● zarządzaniejakościążywności
DIETETYKA
Studianiestacjonarne
Kierunki
TECHNOLOGIAŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIECZŁOWIEKA
DIETETYKA

Podczaswarsztatówkulinarnych

Produkcjastudenckiegopiwa
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Dlaczegocukierjestsłodki?W jakisposóbwytwarzasię
odżywkidlaniemowląt,chlebpumpernikel,chrupki,kawę
rozpuszczalną,salami?Jaknależyracjonalnieodżywiaćsiebiei innych?Jakprzedłużasiętrwałośćmleka,mięsai jego
przetworów?Lubiszprowadzićdoświadczeniai rozwiązywać
problemy?Zastanówsięnadpodjęciemstudiównakierunku:technologiażywnościi żywienieczłowieka!Studia
natymkierunkuuczą,jakwiedzęz przedmiotówpodstawowychwykorzystaćw wytwarzaniużywności,jejutrwalaniu,
przechowywaniui żywieniuczłowieka.Studiasąrealizowanejakostudiapierwszegostopniao profiluogólnoakademickim– inżynierskie(trzyi półroku),z możliwościąkontynuacjinastudiachdrugiegostopnia– magisterskich(półtora
roku)w wybranychspecjalnościach.Technologiażywności
i żywienieczłowiekatoważnydlagospodarkikierunekedukacyjnynapoziomieogólnoakademickimw obszarzenauk
rolniczych.Jegozałożeniaogólnesprawiają,żeprogramedukacyjnyobejmujetakżeopanowaniewiedzyi umiejętności
częściowomieszczącychsięw naukachścisłych,przyrodniczych,technicznych,medycznychi społecznych.W swym
programiezawieraodniesieniadoinnychkierunkówStudiów,takichjak:rolnictwo,ogrodnictwoi zootechnika,ochronaśrodowiskai biotechnologiaw obszarzenaukrolniczych,
technologiachemicznai kierunkiinżynieryjnew obszarze
nauktechnicznych,dietetykaw obrębienaukmedycznych,
towaroznawstwo i ekonomika gospodarki żywnościowej
w ramachnaukspołecznych.Takieumiejscowieniekierunkusprawia,żejegoabsolwentpowinienswobodnieporuszać
sięw różnychdziedzinachdziałalnościgospodarczej,administracyjneji badawczejw ramachszerokorozumianegosektorażywnościowego,uwzględniającegologicznyciągdziałań
„odpoladostołu”.
Interesujeszsięracjonalnymżywieniemorazjegowpływemnazdrowieczłowieka?Chciałbyśpoznaćzasadyplanowaniażywieniai stosowaniaterapiidietetycznych?Z całą
pewnościądlaCiebieprzeznaczonesąstudianakierunku:

Fot. 4×archiwumWNoŻiŻ

Piramidażywnościowa

Fot.EwaStrycka

dietetyka.Kształcenienanaszymkierunkupozwalauzyskaćpraktyczneprzygotowaniezawodoweobejmujące:planowaniejadłospisówdlaróżnychgrupkonsumentów(w zależności od wieku, płci oraz stylu życia) w różnego typu
placówkachzamkniętychi otwartych,prowadzeniedługookresowejterapiidietetycznej,posługiwaniesięnowoczesnymitechnikamiocenysposobużywieniai stanuodżywienia
człowiekazdrowegoi chorego,prowadzenieedukacjiżywienioweji działańprofilaktycznych,ocenywzajemnegowpływufarmakoterapiii żywienia,znajomośćtowaroznawstwa
żywnościi środkówdietetycznych,technologiiprzetwórstwa
żywnościorazzagadnieńzwiązanychz bezpieczeństwemmikrobiologicznymi toksykologicznymżywności,kontrolowaniejakościsurowcówi procesówtechnologiiprzygotowywaniapotraw.
Wydziałoferujestudialicencjackieo profilupraktycznym,któretrwajątrzylata,orazstudiadrugiegostopnia,
magisterskie,trwającedwalata.W ramachprzedmiotów
podstawowych,kierunkowychi specjalnościowychstudenci
zdobywająkwalifikacjedopracymiędzyinnymiw placówkachochronyzdrowia,domachopiekispołeczneji zakładach
żywieniazbiorowego,szkolnictwie,a takżew instytutach
naukowo-badawczychi ośrodkachbadawczo-rozwojowych,
jednostkachzajmującychsięporadnictwemi upowszechnianiemwiedzyz zakresużywieniaczłowiekaorazporadniach
dietetycznych.
Chceszsiędowiedzieć,jaktworzysięproduktżywnościowyodsamegopoczątku,tojestodpola,farmy,sadu,lasuprzezzakładprodukcjii przetwórstwadogotowego,zapakowanego,zakupionegoi spożytegoprzezkonsumenta?
Jaksprawniezarządzaćtąprodukcją?Jaksystemowonależydbaćo jakośći bezpieczeństwozdrowotne?Jakorganizowaćobrót,hurti sprzedażtakiegotowaru,jakgoeksportować? Tego wszystkiego dowiesz się na kierunku:
towaroznawstwo.Kierunekten,realizowanyw specjalności:zarządzaniejakościążywności,macechyunikatowe
w skalicałegokraju,gdyżintegrujewiedzęogólnoakademickąz zakresudogłębnejznajomościczynnikówkształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania,
przezzasadyi sposobyjejutrwalaniai przetwarzaniaoraz
ekologicznegopozyskiwaniai pakowania,sposobunadzoru
systemowegodlazapewnieniajakościi bezpieczeństwa–
kończącnanowoczesnychmetodachlogistyki,przechowywania,obrotukrajowegoi międzynarodowegoz uwzględnieniemmetodlaboratoryjnejkontrolijakości,bezpieczeństwai spełnieniaobowiązującychprzepisówprawa.
Studianatymkierunkusąjednostopniowe– inżynierskie,o profiluogólnoakademickim,trwajątrzyi półroku,
a ichabsolwencisąprzygotowanidopodjęciastudiówdrugiegostopnia,takżenakierunku:technologiażywnościi żywienieczłowiekalubpokrewnym.
Wydział prowadzi również nabór dla cudzoziemców
– trzysemestralnestudiastacjonarnedrugiegostopniaz angielskimjęzykiemwykładowymnakierunku:technologia
żywnościi żywienieczłowieka.Odpłatnestudiaz ciekawym
programemdotyczącymżywnościi zdrowia(foodforhealth)
sąrealizowanewedługobowiązującychefektówkształcenia
i przeznaczone przede wszystkim dla obcokrajowców. Ich
uruchomieniejestuzależnioneodliczbykandydatów.
Bogataprzeszłośći dużeperspektywynaprzyszłość:mającykilkudziesięcioletniątradycjęWydziałNauko Żywności
i ŻywieniuUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniudysponujebogatąbaząbadawcząi dydaktyczną,pozwalającąna

Czymskorupkazamłodu…„Delegacja”z ThePoznań
BritishInternationalSchoolw KatedrzeBiochemiii Analizy
Żywności

uzyskanieprzezabsolwentówzarównowiedzyogólnej,jak
i specjalistycznej.Kadraakademickamabogatedoświadczeniezawodowei wiedzępraktyczną,a takżekontaktyz zakładamiprzemysłowymigotowymidoprzyjęciastudentówna
praktykizwiązanezestudiowanąspecjalnością.Ofertędydaktycznąuzupełniająmożliwościlicznychwyjazdówzagranicznychw ramachprogramówwymianystudentóww kraju,naprzykładMostAR,lubzagranicą(Erasmus).
prof. dr hab. Jan Michniewicz,
dziekan
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Fot.JacekMądrawski

ZintegrowaneCentrumKomunikacyjnewPoznaniu–zajęcia
zprzedmiotu:infrastrukturatechniczna

Fot.GrzegorzKmiecik

WydziałMelioracji
iInżynierii
Środowiska

StudenckiobózKołaNaukowego
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Studiastacjonarnei niestacjonarne
Kierunki
INŻYNIERIAŚRODOWISKA
Specjalności:
● inżynieriakształtowaniai ochronyśrodowiska
● inżynieriawodnai sanitacjawsi
GOSPODARKAPRZESTRZENNA
INŻYNIERIAIGOSPODARKAWODNA
Inżynieria środowiska jest kierunkiem, na którym
spełnićsięmogąkandydacizainteresowanizarównotechniką,jaki przyrodą.Dajeonmożliwośćzatrudnieniai nasiabsolwenci w zdecydowanej większości znajdują interesującą
pracę,ściślezwiązanązezdobytyminastudiachkwalifikacjami.Absolwencisąprzygotowanidoprojektowania,wykonawstwai eksploatacji:sieciwodno-kanalizacyjnych,urządzeń
i budowliwodnych,składowiskodpadówi oczyszczalniścieków,instalacjiwewnętrznychbudynków(sanitarnej,wentylacyjneji gazowej),zabezpieczeńprzedzagrożeniamipowodziąi susząorazregulacjicieków.Cenioneprzezpracodawców
są też nabyte w czasie studiów umiejętności sporządzania

ocenoddziaływanianaśrodowisko,rekultywacjiterenówzdewastowanychi renaturyzacjiorazochronysiedliskprzedzagrożeniami (działania przeciwerozyjne, unieszkodliwianie
i zagospodarowanieściekówi odpadów).Absolwenciznajdują
zatrudnieniew przedsiębiorstwachbudowlanych,instalacyjnychi usługkomunalnych,w biurachprojektowych,przedsiębiorstwachprodukcjii obrotumateriałamibudowlanymi
i instalacyjnymi, w administracji oraz w ośrodkach badań
i kontroliśrodowiska.Poukończeniustudiówi odbyciupraktykiabsolwencimogąubiegaćsięo uprawnieniabudowlane.
Gospodarkaprzestrzenna jestkierunkiem,naktórym
spełnićsięmogąkandydaciinteresującysięprzyrodąi krajobrazemw powiązaniuz zagadnieniamiekonomicznymi,społecznymii technicznymi.Ukończenietychstudiówumożliwia
zdobycielicznych,cenionychprzezpracodawcówkwalifikacji,
którepozwalająnaprzygotowaniedokumentówplanistycznychi ofertinwestycyjnych,pracęw procesiezarządzaniamiastami,gminami,powiatami,województwamii w skalikrajowej,podejmowaniewspółpracyz regionamieuropejskimioraz
udziałw pozyskiwaniuśrodkówz UniiEuropejskiejnarozwój
regionalnyi infrastrukturę,opracowywanieplanówzagospodarowaniaterenui planówmiejscowych,konstruowanielokalnychstrategiirozwojugmini regionóworazrewitalizacjiobszarów wiejskich. Cenne są też umiejętności kształtowania
środowiska,zeszczególnymuwzględnieniemzachowaniaładu
przestrzennegoorazzasadrozwojuzrównoważonego,oceny
zasobówi stanuśrodowiskaprzyrodniczegoorazwpływuinwestowanianaśrodowisko,gospodarkigruntami,programów
i aplikacjiSystemówInformacjiPrzestrzennej(SIP)i GIS.
Inżynieria i gospodarka wodna jestkierunkiem,na
którymmożnazdobyćwiedzętechnicznąi przyrodnicząoraz
z zakresupodstawprawa,coumożliwiarozwiązywaniezadań
dotyczącychregulacjiobieguwodyw środowisku.Absolwenci
sąprzygotowanidoprojektowania,wykonawstwai eksploatacjiobiektówhydrotechnicznychi regulacjicieków,obiektów
i systemów wodno-melioracyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych,zabezpieczeńprzedzagrożeniamipowodziąi susząoraz
regulacji cieków. Po studiach można znaleźć zatrudnienie
w przedsiębiorstwachprojektowychi wykonawczychbudownictwawodnego,wodno-melioracyjnych,instalacjisanitarnych,
wfirmachkonsultingowych,instytucjachnadzorującychi eksploatującychurządzeniawodne,w zakładachkomunalnych,
rolnictwiei leśnictwie,w instytucjachzajmującychsięzarządzaniemśrodowiskowymw krajui UniiEuropejskiej.Studia
przygotowująteżdopracyw administracjipaństwoweji samorządowej,w rejonowychi lokalnychzarządachgospodarkiwodnejorazinstytucjachochronyśrodowiska.

RenaturyzowaneobiektywdolinieBiebrzy

Zajęciaterenowezekologii

Fot.5×archiwumWMiIŚ

prof. dr hab. Jolanta Komisarek,
dziekan

ElektrowniawodnanarzeceOdrze

PomiarynazbiornikuretencyjnymJeziorsko

Wieści Akademickie

17

Wydział
Ekonomiczno-Społeczny
http://www.up.poznan.pl/wes/

Studiastacjonarnei niestacjonarne I stopnia
Kierunki
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
POLITYKASPOŁECZNA

Nastażunaukowo-badawczymw DepartamencieNauk
PolitycznychUniwersytetuNowojorskiego– badaniaw zakresie
teoriigier

Studianakierunku:ekonomia trwajątrzylata.Studencipodejmującynaukęnatymkierunkuzdobywająwykształceniew dziedzinieekonomii,ekonomikigospodarki
żywnościowej,politykigospodarczeji społecznej,finansów,
bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej Unii
Europejskiejitp.Absolwencisąprzygotowanidopracyw instytucjachi przedsiębiorstwachzwiązanychzwłaszczaz gospodarkążywnościową.Profilkształceniadajeimmożliwość
podjęciapracytakżew administracjicentralneji lokalnej
orazinnychdziałachgospodarki.Poukończeniutrzyletnich
studiówlicencjackichistniejemożliwośćkontynuowanianaukinadwuletnichstudiachmagisterskich.Absolwenciuzyskujątytułlicencjataekonomii.
Nakierunku:finansei rachunkowość realizowanesą
studiatrzyletnie.Studencipodejmującystudianatymkierunkuzdobywająwykształceniew zakresiefinansówi rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw,bankowości,ubezpieczeń,analizfinansowychoraz
prawnych,rzeczowychi finansowychuwarunkowańdziałalnościgospodarczej.Programtegokierunkuumożliwiatak-

AbsolutoriumstudentówWydziałuEkonomiczno-Społecznego(lipiec2013)
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Erasmus– studenciWydziałuEkonomiczno-Społecznegow Walencji

Studiastacjonarnei niestacjonarne II stopnia
Kierunek
EKONOMIA
Specjalności
● ekonomikagospodarkiżywnościowej
● ekonomiaregionalnai integracjaeuropejska
● ekonomikaturystykiprzyrodniczej
● finansew gospodarceżywnościowej.
W ramachkierunku:ekonomia studencimająmożliwość
wyborujednejz czterechciekawychi niszowychspecjalności.
Studencipodejmującynaukęnadwuletnichstudiachdrugiegostopniauzyskująwszechstronnąwiedzęz dziedzinyekonomii,gospodarowaniazasobamifinansowymi,zarządzania
zasobamiludzkimii materialnymi,marketingu,politykiekonomiczno-społecznej,politykirolno-żywnościowejorazprawa
gospodarczego.W programiestudiów,w ofercieprzedmiotów
dowyboru,znalazłysięprzedmiotyrealizowanew językach

obcych(angielskim,niemieckim,rosyjskim).Absolwenciznajdujązatrudnieniew jednostkachadministracjipaństwowej,
instytucjachsamorządowych,bankach,biurachrachunkowych,agencjachpłatniczych,przedsiębiorstwachprzemysłowych(w tymprzemysłurolno-spożywczego),w handlu,usługach,doradztwieitp.Sąrównieżw pełniprzygotowanido
prowadzeniawłasnegobiznesu.Poukończeniudwuletnich
studiówdrugiegostopniamogąkontynuowaćkształceniena

Fot. 4×archiwumWE-S

żerozwójtalentuprzedsiębiorczościprzyszłychpracowników,jakospecyficznegozasobuekonomicznego.Absolwenci
uzyskujątytułzawodowylicencjata.
W ramachkierunku:polityka społeczna realizowane
sąrównieżstudiatrzyletnie.Studencipodejmującynaukę
natymkierunkuzdobywająszerokąwiedzęo przyczynach
i przejawachzjawiski kwestiispołecznych,sposobachzapobiegania,rozwiązywaniai łagodzeniaproblemówspołecznych,instrumentachprawnychi finansowychpolitykispołecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery
społecznej. Program studiów przygotowuje studentów do
pracyw zakresieplanowaniaorazpraktycznychzastosowań
politykispołecznejw wieludziedzinachżyciaspołeczno-gospodarczego,naróżnychstanowiskach,w sektorzepublicznym,społecznymi rynkowym.Absolwenciuzyskujątytuł
zawodowylicencjata.

Życieorganizacjistudenckichpoobradachkonferencyjnych
– czyliniesamąnaukąstudentżyje

studiachpodyplomowychlubdoktoranckich.Absolwenciuzyskujątytułmagistraekonomii.
Ponadtodlastudentówobcokrajowcówwydziałprzygotowałofertęstudiówdrugiegostopnianakierunku:ekonomia,zespecjalnością:agrobiznesw językuangielskim(MSc
inagribusiness).Studiatrwajączterysemestry.
prof. dr hab. Walenty Poczta,
dziekan
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niwersytetPrzyrodniczyw Poznaniu touczelnia
z długąi bogatątradycją.Początkitejwszechnicysięgajądrugiejpołowy XIX wieku:dojejzałożeniaprzyczynił
sięznanywielkopolskifilozofi mecenasedukacjirolniczej,
działaczspołeczno-politycznyAugustCieszkowski(1814–
–1894).Przezponaddziesięćlat,do 2008roku,naszaUczelnia– wówczasjeszczeAkademiaRolnicza– nosiłajegoimię.
Dziśwprawdziew nazwienaszejwszechnicygoniema,ale
nadal pozostaje jej patronem, co pokazuje wyraźnie już
pierwszy paragraf Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.Kimbyłówczłowiek,przezwieluczęstokroć
nazywanydobroczyńcąnaszejAlma Mater?

łalnośćspołeczną,politycznąi naukową,wdrażającjednocześniezdobyczenajnowocześniejszejagrotechniki.Prowadził
ożywionąkorespondencjęz takświatłymiumysłamiówczesnychczasów,jakHipolitCegielskiczyTytusDziałyński.
JakwiększośćPoznańczyków,opowiadałsięzarozwojempracyorganicznej.Głównymcelemjegodziałalnościstał
sięrozwójgospodarczyi oświatowyziempolskichzaboru
pruskiego.Byłjednymz założycieliLigiNarodowejPolskiej,
prezesemKołaPolskiegow sejmiepruskim,a takżewspółtwórcąi prezesemTowarzystwaPrzyjaciółNaukw Poznaniui członkiemAkademiiUmiejętności.Aktywniedziałał
narzeczutworzeniaw Poznaniuuniwersytetu.W 1869ro-

August
Cieszkowski
(1814–1894)
mecenas
edukacjirolniczej

Augusthr.Cieszkowski(obrazpędzlaKazimierzaPochwalskiego
znajdującysięw siedzibiePoznańskiegoTowarzystwaPrzyjaciół
Nauk)

Urodziłsięw SuchejkołoWarszawy,zmarłw Poznaniu,
a pochowanogow podpoznańskiejWierzenicy.Byłabsolwentemuniwersytetóww Krakowiei Berlinie,uzyskałstopieńdoktoranaukfilozoficznych.Jużodnajmłodszychlat
wielepodróżowałpostarymkontynencie.Przebywałmiędzy
innymiweWłoszech,gdziekształciłsięu wychowawczyni
Zygmuntahr.Krasińskiego(stądzapewneprzyjaźńi wieloletniaserdecznakorespondencjaz autoremNie-Boskiej komedii orazdedykacjaw jegoegzemplarzuPrzedświtu),a po
1829rokuodwiedziłinnekrajezachodniejEuropy:Niemcy,
Czechy(tupoznałAdamaMickiewicza),Francję,Anglię.Mimomłodegowiekuz dużymzainteresowaniemprzyglądał
sięeuropejskiejgospodarce,szczególnieprowadzeniugospodarstwrolnych.
Po 1840rokupowróciłdokraju.Początkowozamieszkał
w Warszawie,wkrótcejednakprzybyłdoWielkiegoKsięstwa
Poznańskiegoi osiadłnastałew WierzenicynieopodalPoznania.W nabytymtumajątkurozwinąłi kontynuowałdzia-
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kuprzekazałnarzeczCentralnegoTowarzystwaGospodarczegofolwarkw Żabikowie,tamteżrokpóźniejotworzono
WyższąSzkołęRolniczą,którejpatronkązostałazmarłakilka lat wcześniej żona Augusta Cieszkowskiego, Halina.
DziałalnośćdydaktycznaWSRbyłabardzozbliżonadodzisiejszychprogramównauczaniaw wyższychszkołachi na
europejskichuniwersytetachrolniczych.Trzebarównieżpamiętać,żeuczelniatafunkcjonowaławyłączniedziękifinansowemuwsparciuAugustaCieszkowskiego,beznajmniejszej pomocy (a wręcz obdarzana niechęcią) ówczesnego
rządu pruskiego. Szkoła przetrwała zaledwie sześć lat,
wkrótcebowiemzaborcazamknąłjejpodwoje,niemniejzdążyłazaprosić– jakowykładowców– w swojemurytakznanepostaci,jakJuliuszAu,AntoniSempołowski,Szczęsny
Kudelkai JózefRivoli.Gdyw 1919rokupowstaław Poznaniu Wszechnica Piastowska (po roku przemianowana na
UniwersytetPoznański),w jejskładwszedłtakżeWydział
Rolniczo-Leśny,któregokadradydaktyczno-naukowaw dużymstopniuwywodziłasięz żabikowskiejuczelni.
Opróczpracyorganiczneji działalnościpolityczno-społecznejAugustCieszkowskiprowadziłnieprzerwaniedziałalnośćnaukową.W 1838rokuopublikowałpracępt.Prolegomena zur Historiosophie (Prolegomena historiozofii),
a dziesięćlatpóźniej(bezimiennie)filozoficznykomentarz
doModlitwyPańskiejOjcze nasz (wydawanyw latach 1848–
–1906w Paryżu).ByłteżautorempracyO kredycie i obiegu
(1839)i traktatuO drogach ducha (1863).Stworzyłwłasny
systemfilozoficzny,określanypóźniej„filozofiączynu”.
AugustCieszkowski,umierając,pozostawiłtestament,
w którymznacznączęśćswojegomajątkuprzekazałnapotrzebyedukacjirolniczejw Poznaniu.Dopierow 1919roku
synzmarłegospołecznikai filozofazrealizowałtepostanowienia.Zakupionowówczasdużyobszarziemi(w dzisiejszej
dzielnicyGolęcin),gdziewkrótcepowstałoKolegiumCiesz-

Fot.JoannaPietrowicz
Fot.WłodzimierzBuczyński

Fot.zezbiorówPoznańskiegoTowarzystwaPrzyjaciółNauk

Dwórw Suchej(widokobecny),gdzieprzyszedłnaświatpatron
naszejuczelni

SynowieAugustai Haliny:AugustAdolf
(odlewej)orazKrzysztof

Fot.zezbiorówPoznańskiegoTowarzystwaPrzyjaciółNauk

AugustCieszkowskiz żonąHeleną(zwaną
Haliną)

Odnowionyi oddanydoużytkuw 2012rokudwórCieszkowskich
w podpoznańskiejWierzenicy(dziśw rękachprywatnych)

Fot.WłodzimierzBuczyński

kowskiego– nazywanetakdodziśodimieniadarczyńcy.
Możnawręczpowiedzieć,żefundamentemUniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniujestdalekowzrocznai szlachetnaintencjawielkopolskiegospołecznikai filozofa.Zostałoto
docenionew późniejszychlatach.Pierwszegopaździernika 1996 roku ówczesna Akademia Rolnicza w Poznaniu
przyjęłaimięAugustaCieszkowskiego.W roku 2009uczelniaobchodziła 90-lecieistnieniastudiówrolniczo-leśnych
w Poznaniu.Jednymz głównychpunktówprogramubyła
uroczystośćodsłonięciapopiersiaAugustaCieszkowskiego,
ufundowanego z inicjatywy obecnych władz rektorskich.

BudynekdawnejWyższejSzkołyRolniczejim.Haliny
w Żabikowie(rok 2010)

Rzeźbędłutaprof.JózefaPetrukaz poznańskiejAkademii
SztukPięknychmożnapodziwiaćw holugłównymCollegiumMaximumprzyul.WojskaPolskiego 28.
Niewolno,zwłaszczamłodszympokoleniomspołecznościUniwersytetuPrzyrodniczego,zapomniećo tymwybitnym filozofie, społeczniku i mecenasie edukacji rolniczej
w WielkimKsięstwiePoznańskim.Starszepokoleniaznają
go bardzo dobrze, teraz czas na młodych adeptów nauk
przyrodniczych.
mgr Ewa Strycka
Podczaspisaniaartykułukorzystałamm.in.z tekstuŻycie
i dorobek naukowy Augusta Cieszkowskiego
pióraprof.AndrzejaDubasaz KatedryAgronomii
UniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,
opublikowanegow numerze 5/1998„ForumAkademickiego”
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Siewca – symbolmisjiuniwersytetu
N

Fot.MuzeumRegionalneZiemiWolsztyńskiej
im.MarcinaRożkaw Wolsztynie

ieopodalwejściagłównegodobudynkuCollegiumMaximumprzyulicyWojskaPolskiego 28stoipomnik
przedstawiającypostaćprasłowiańskiegorolnika– Siewcę.
Jesttosymbolpracyrolnika,jaki misjinaszegouniwersytetu,mającyhistorięrówniedługąjaknaszauczelnia.
„PomnikSiewcy symbolizuje[nietylko]pracęrolnika,
możnagoteżuznaćzasymbolwiedzyrolniczejzasiewanej
wśródjejwychowanków,którychjużtysiącznerzeszepracująw rolnictwie”– pisałw roku 1981WacławSokołowski
w publikacji 60 lat akademickich studiów rolniczych i leśnych w Poznaniu (artykułzatytułowanyPomnik Siewcy i jeJednaz najsłynniejszychpracMarcinaRożka– postaćChrystusabędącaczęściąPomnika Serca Jezusowego w Poznaniu(zniszczonaprzezNiemcóww 1939roku)

z siewutrzymałsięgospodarza– cowyrażonezostałow dynamicznieprzedstawionejpostaci”(I.S.,Dlaczego siewca
znalazł się na pomniku?,http://www.echolubonia.pl/historia_lokalna/dlaczego_siewca.htm[dostęp: 18.03.2013]).

Fot.archiwumDominikaPaukszty

*

PomnikSiewcy w swoimpierwotnymwydaniu:jakoreklama
KoncernuChemicznegodr.RomanaMayanaPowszechnej
WystawieKrajowej(Poznań1929)

go Twórca Marcin Rożek [1885–1944],„RocznikiAkademii
Rolniczejw Poznaniu”,tomspecjalny CXXXV,Poznań 1981,
s. 28).Jeszczeinnąwykładniętegosymbolupodajeinternetowewydaniegazety„EchoLubonia”:„Postaćprzedstawia
słowiańskiegorolnikaprzejętegowielkimmisteriumodradzającejsięprzyrody.W polskiejkulturzeludowejsiewzawszebyłczynnościąświętą.Rolniksiejącyzboże– siewca
– musiałprzystępowaćdoswojejpracybezgniewui żalu
w sercu,bojakwierzono,»niewyrośniechlebspodrozdrażnionejdłoni«.Siaćnależałopowoli,godnie,uważnie,alei radośnie,ruchemrękiskierowanym»dosiebie«,abypożytek
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PierwowzórSiewcy powstałw 1923roku.Byłatojednaz pierwszychpracMarcinaRożka(1885–1944),uznanegoprzedwojnąpoznańskiegoartysty,specjalizującego
sięw monumentalnejrzeźbiefigurowej.Zaprojektowałją
i wykonałnazamówienieKoncernuChemicznegodr.RomanaMaya– jakoreklamętejfirmy.Pomnik(jeszczegipsowy)wystawionosześćlatpóźniejnapoznańskiej„PeWuCe”1 wrazz innymipracamitegoartysty.Wkrótcepotem
Siewca – już jako monumentalny, trzymetrowy odlew
w brązienasześciometrowymgranitowymcokolez fontanną– stanąłnaskwerkuprzyulicyArmiiPoznańw Luboniu(znajdujesiętamdodziśi jestjednąz najbardziejznanychatrakcjiturystycznychtejmiejscowości).
Wybuchdrugiejwojnyświatowejcałkowicieodmienił
życieMarcinaRożka.Jegourządzonywedługwłasnego
projektupięknydom– pracowniaw Wolsztynie(gdziezamieszkałw 1933roku)zostałzajętyprzezNiemców,którzyprzekształcilibudyneknakasynowojskowe.Liczne
rzeźbyw samymdomui w przylegającymdońogrodzie
okupanciroztrzaskalilubwrzucilidograniczącegoz posiadłościąjeziora.Tensamlosspotkałzresztąwieleinnych rzeźb tego artysty, które zostały nieodwracalnie
zniszczoneprzezNiemcówjeszczew 1939roku(pomniki:Bolesława Chrobrego w Gnieźnie;Przemysłu,Rolnictwa i Leśnictwa wystawionenapoznańskiej„PeWuCe”;
postaćChrystusawkomponowanaw Pomnik Serca Jezusowego na dzisiejszym placu Mickiewicza w Poznaniu
i wieleinnych).

1
Czyli Powszechnej Wystawie Krajowej, zorganizowanej
w 1929rokuz okazji 10-leciaodzyskaniaprzezPolskęniepodległości.

Jakopolskipatriota,przedstawicielinteligencji,a zarazembyłypowstaniecwielkopolski,Rożekznalazłsięna
liścieosóbszczególnieposzukiwanychprzezgestapo,przeznaczonych do całkowitej eksterminacji. Ukrywał się
przezdwalata,leczjesienią 1941rokuzostałodnaleziony
i osadzonyw poznańskimForcie VII.„Nadzorujący[go]
strażnikniemiecki,zorientowawszysięw uzdolnieniach
artystycznychRożka,dostarczałmumateriałówpotrzebnychdomalowaniai rysowania,oczywiścieniebezinteresownie,bowykonanepracezabierał”2 – byjepotemspieniężaćjakowłasne.Pókiartystamalowałzwykłeobrazki,
pracaniebyłatrudna.LeczkiedynakazanomuwykonanieportretuHitleradosiedzibygestapow Poznaniu– „odmówił,niechcącpodjąćsiępracyniegodnejhonoruPolaka”3.Zostałzatoukaranywysyłkądoniemieckiegoobozu
koncentracyjnego Auschwitz II Birkenau, gdzie po niespełnaroku, 10kwietnia 1944roku(innedatyto 14lub 19
maja– różniepodająźródła),jakonumer 131 047zmarł
z wycieńczenia.

WacławSokołowski,Pomnik Siewcy,s. 32.
JanBaier[ówczesnyprzewodniczącyStowarzyszeniaAbsolwentówAkademiiRolniczej],[Przemówieniewygłoszonepodczas
uroczystościodsłonięciapomnikaSiewcy w Poznaniu],w: 60 lat
akademickich studiów rolniczych i leśnych,s. 25.
2

Dlauświetnienia 60-leciapowstaniaakademickichstudiówrolniczychi leśnychw Poznaniu,a jednocześniew 35
rocznicęśmierciartysty,przedbudynkiemCollegiumMaximum 3października 1979roku,podczasinauguracjinowegorokuakademickiego,odsłoniętokopięSiewcy.Sampomysłpostawieniapomnikaw tymmiejscuwyszedłjeszcze
w roku 1969 od Felicjana Cieszkowskiego Dembińskiego
(1901–1981)4,profesoranaszejuczelni5.Początkowomyślanoo przeniesieniuoryginałuSiewcy z Lubonia,jednakwładzemiastanatosięniezgodziły.Postanowionowięczrobić
kopię,którazostała„wykonanaprzezWyższąSzkołęSztuk
Plastycznychw Poznaniu,w czyniespołecznym,[…]dzięki
ofiarnościinstytucji,absolwentów,pracownikówi studentów.Odlewz brązuwykonalipracownicy»Pometu«”6.
mgr Ewa Strycka
4
Profesorbyłjednymz trzechprzybranychsynówAugusta
AdolfaCieszkowskiego(1861–1932),który„spełniającmyślOjca
[…], Fundację Żabikowską Uniwersytetowi Poznańskiemu na
wieczneczasyprzekazał”(jakgłositablicapamiątkowanabudynkuKolegiumCieszkowskich),dziękiczemudzisiejszyUniwersytetPrzyrodniczydysponujeniemałąinfrastrukturą.
5
TaktowspominaWacławSokołowski,Pomnik Siewcy,s. 28.
6
JanBaier,[Przemówienie],s. 25.

Fot.EwaStrycka

3

*

Niezwykłyogródodtworzonypowojnieprzydawnymdomuartystyw Wolsztynie(dziśtoMuzeumRegionalneZiemiWolsztyńskiej
im.MarcinaRożka)i ścieżkadońprowadząca(widokodstronyJezioraWolsztyńskiego);znajdującesięnacokołachpopiersia
to(zlewej)AdamMickiewicz,MichałAniołiKarolKarpińskioraz(zprawej)LudwigvanBeethowen,SokratesicesarzTrajan
(MichałaAniołaiSokratesapowojniewyłowionozjeziora,pozostałew1974rokuzrekonstruowałmiejscowyuczeńRożka–
EdwardPrzymuszała)
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KOłO NAUKOWE
ARCHITEKTURy KRAjOBRAZU
nych,organizujemywarsztaty,prelekcje,dyskusje
i wystawy.Rozwijamynaszezainteresowanianaukowei doskonalimywarsztatprojektowy,poznającwspółczesnekierunkiw architekturzekrajobrazuoraznowoczesnemetodyi narzędziatwórcze.
Współpracujemyzestowarzyszeniamiorazsamorządamilokalnymi,realizującróżnorodnedziałaniamającenacelukształtowaniei ochronękrajobrazu.KNAKtonietylkopracanadprojektami,
totakżespotkaniaz ciekawymiludźmi,działania
popartewspólnąpasjąoraznawiązywanieprzyjaźninadługielata.

Fot.MateuszŁusiak

KołoNaukoweArchitekturyKrajobrazu(KNAK)
zostałoutworzonew 2012rokui kontynuujedziałalnośćSekcjiArchitekturyKrajobrazunaWydzialeOgrodnictwai ArchitekturyKrajobrazu.Naszym
celemjestposzerzaniewiedzyi zdobywaniepraktycznychumiejętnościnatematarchitekturykrajobrazu oraz uczestniczenie w tworzeniu przyjaznej,piękneji funkcjonalnejprzestrzenipublicznej
naszychmiasti wsi.Podejmujemypracenadprojektamibadawczymi,bierzemyudziałw obozach
naukowych,wyjazdachstudialnych,konferencjach,
konkursach projektowych polskich i zagranicz-

WarsztatyprojektowenatargachGARDENIA

KOłO NAUKOWE BIOTECHNOLOGII
OPERON
Podstawowym celem Koła jest poszerzanie wiedzy
z zakresuwspółczesnejbiotechnologii.Członkowiekołaorganizująseminaria,wykładyi konferencjeoraz
paneledyskusyjnez udziałemwybitnychnaukowców
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z krajui zagranicy.Uczestnicząponadtow StudenckichSesjachNaukowychorazZjazdachAkademickiegoStowarzyszeniaStudentówBiotechnologii,gdzie
prezentująwynikiprojektównaukowych.

KołoNaukoweBotaników(KNB)zostałopowołane
dożycia 25maja 2000roku,jegopierwszymopiekunembyłdrWojciechAntkowiak,od 2010rokufunkcjętęprzejęładrAnetaCzarna.ObecniedoKNBnależy 18 studentów. Od czasu zmiany opiekuna
odwiedziliśmyjuż:Wschowęi Kożuchów– lapidarium,stanowiskoOrchis morio w Pierzchnie,park
przyzamkowyw Krasiczynie,rezerwatw Dwerniczku(Bieszczady),rezerwatŚnieżycowyJarkołoMurowanejGośliny,łąkiw Pyzdrachi Sulęcinkuoraz
wieleinnychmiejsc.TradycjąKołasąkilkudniowe
letnie obozy naukowe w czasie wakacji. W latach 2011i 2012byliśmyw Miliczu,gdzieprowadziliśmybadaniaw rezerwacieWzgórzeJoannyoraz
StawyMilickie.W 2012i 2013rokuprowadziliśmy
badaniaw NadleśnictwieTaczanów,gdzieopracowaliśmy rozmieszczenie rzadkich i ginących oraz
chronionychroślinnaczyniowych.W trakcietych
wyjazdówmogliśmypogłębićswojąwiedzęnatemat
florypolski.W LesieTaczanoskimstwierdziliśmy
występowanieinteresującegogatunkupołudniowegoVerbascum blattaria,jednakzanasznajwiększy

Fot.archiwumKNB

KOłO NAUKOWE BOTANIKóW

PodczasletniegoobozunaukowegowokolicachMilicza

sukcesuznajemyznalezienieColeanthus subtilis na
StawachMilickich.Swojebadaniai znaleziskaprezentujemynakonferencjachi sesjachnaukowych,
corokuteżodnosimysukcesynaSesjiStudenckich
KółNaukowychUniwersytetuPrzyrodniczegoPoznaniu.

KOłO NAUKOWE DIETETyKóW
kiejporadnidietetycznejudzielająporad,odchudzająi doradzająsportowcom,młodzieżyi chętnymklubomseniora.Niezmarnujążadnejokazji,byprzeprowadzićwśródzainteresowanychuczniówlekcję
zdrowegożywienia.Kreatywnąpomocąi doświadczeniemwspierająstudentówichopiekunowie– pracownicynaukowiwydziału.

Fot.archiwumKND

Studenci Koła Naukowego Dietetyków (KND) to
grupapasjonatówzdrowegożywienia.Uważają,że
niemaporannychzajęćnauczelnibezpierwszego
śniadania.Zawszeznajdączasnaracjonalnyposiłek,
a podczaswykładówpijąwodęmineralną.Takietu
panują zasady. Są grupą, do której przynależność
oznaczanieznajomośćsłów„niemożliwe”,„trudne”,
„niewykonalne”.Potrafiązorganizowaćkonferencję,
udzielaćporadżywieniowychaktualnemuPremierowiRPi pojechaćnapiknikakademickiCentrumNaukiKoperniki PolskiegoRadiadoWarszawy.Zawsze
z pasjąmówiąo zdrowymżywieniui ciężkopracują,
bilansując w ramach zajęć kolejne specjalistyczne
diety. Mozolnie poszukują w swoich jadłospisach
zbędnych źródeł fosforu i nawracają dietetycznie
wszystkichzainteresowanych.Topasjonacizdrowegożywienia,dlaktórychsłowo„żywność”niematajemnic,wiedząbowiem:„czymasło,czymargaryna?”
i „ilejestcukruw cukrze?”Wiedzęzdobywajązarówno na zajęciach, jak i podczas wielu konferencji,
w którychaktywnieuczestniczą.W ramachstudenc-

CzłonkowieKołaNaukowegoDietetyki
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Fot.archiwumKNE

KOłA NAUKOWE EKOENERGETyKI

StudenckieKołoNaukoweEkoenergetykidziała
odmaja2013roku

Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki działa
w InstytucieInżynieriiBiosystemów,a działalność
swąrozpoczęłow maju 2013roku.Utworzyłajegrupastudentówzainteresowanapogłębianiemwiedzy
w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł
energiiz zachowaniemzasadochronyśrodowiska.
Kołościślewspółpracujez LaboratoriumEkotechnologiiInstytutuInżynieriiBiosystemów.Realizowanetematybadańorazprojektydotycząmiędzy
innymi produkcji alg na biomasę, wykorzystania
glebzdegradowanychgeomechaniczniedouprawy
roślin energetycznych, możliwości wykorzystania
ciepłaz komórkompostowychnapotrzebywłasne
gospodarstwaorazzastosowaniasztucznychsieci
neuronowychw kalkulatorzewydajnościbiogazowej.DziałalnośćKoławspierająpracownicynaukowiWydziałuRolnictwai Bioinżynieriiorazinnych
wydziałówuniwersytetu,a takżefirmyzajmujące
sięprodukcją„czystejenergii”.

KOłO NAUKOWE EKONOMISTóW
AGROBIZNESU
KołoNaukoweEkonomistówAgrobiznesurozpoczęłoswądziałalność 15marca 2001roku.Jegogłównymicelamisą:

Fot.archiwumKNEA

●

StudenciKoławrazzopiekunemnaukowympodczas
międzyuczelnianejkonferencjinaukowej„Agrobiznes
iobszarywiejskiewobecwspółczesnychwyzwań
ekonomiczno-społecznych”(grudzień2013)
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podnoszeniei rozwijaniewiedzyczłonkówKoła
z dziedzinyekonomii,ekonomikigospodarkiżywnościowejorazprzedsiębiorczości

●

organizowaniezajęćseminaryjnych

●

organizowaniesesjii badańnaukowych

●

wymianamiędzynarodowa

●

●

●

nawiązywaniekontaktówz instytucjamikrajowymii zagranicznymi
promowanieczłonkówKoław biznesiei administracji
organizowanieimprezi wyjazdówintegracyjnych,
integracjaczłonkówKołaz pracownikaminaukowymiUniwersytetuPrzyrodniczego.

KOłO NAUKOWE
GOSPODARKI PRZESTRZENNEj

Wterenie

Kołopowstałow 2009roku.Jegodziałalnośćskupia
sięprzedewszystkimnaplanowaniuprzestrzennym,
infrastrukturzetechniczneji społecznej,zarządzaniuregionami,samorządzieterytorialnymorazszerokorozumianymładzieprzestrzennym.
Koło zrzesza studentów kierunku: gospodarka
przestrzenna,którzybiorąudziałw cyklicznieorganizowanych konferencjach i warsztatach: Dzień
Urbanisty,GIS-Dayi „Urbanistykaw procesachinwestycyjnych”.W ramachdziałalnościkołaorgani-

Fot.2×archiwumKNGP

Wramachdziałalnościkołaorganizowane
sąm.in.seminariaiprelekcje

zowane są seminaria naukowe, prelekcje i wizyty
w firmach zajmujących się gospodarką i planowaniemprzestrzennym.Członkowiekołazajmująsię
wykorzystaniemtechnikkomputerowychw badaniu
zjawiskspołeczno-gospodarczych;GIS,rozwiązywaniem problemów przestrzennych oraz wizualizacją 3Dprojektówurbanistycznych.
TradycjąKołastajesięredakcjamagazynustudenckiego„GPACTION”,któregołamyotwartesą
dlastudentówwszystkichkierunków.

Koło Naukowe Informatyków „UPPoznan.net”,
działającew InstytucieInżynieriiBiosystemów,jest
otwarte dla wszystkich studentów Uniwersytetu
Przyrodniczego.Jegoczłonkowierozwijajązainteresowaniazwiązanez nowoczesnymitechnologiami
informatycznymii ichzastosowaniemw rolnictwie.
SpotkaniaKNImająformęwykładówlubwarsztatów,podczasktórychstudencilubzaproszenigoście
dzieląsięwiedząz wybranegoprzezsiebieobszaru
informatyki.NaszeKołonależydo 48wybranych
kółnaukowychw Polscewspieranychprzezfirmę
Microsoft.SzczególnąformąspotkańjestITAcademicDay.Konferencjataumożliwiastudentombezpośrednikontaktz wykładowcamii praktykamizapraszanymizarównoz firmyMicrosoft,jaki spośród
lokalnych firm z sektora IT. Członkowie Koła
uczestnicząw warsztatachprogramistycznychorganizowanychnauniwersyteciei przezfirmęMicro-

Fot.archiwumKNI

KOłA NAUKOWE INfORMATyKóW

PodczaskonferencjiwbudynkuInstytutuInżynierii
Biosystemów

soft.Corokubiorątakżeudziałw międzynarodowymkonkursieImagineCup,w ramachktóregorealizująswojepomysłyi współzawodniczązestudentamiz całegoświata.
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Fot.archiwumKNIR

KOłO NAUKOWE
INŻyNIERII ROLNICZEj

CzłonkowieKołaNaukowegoInżynieriiRolniczej

PodstawowądziałalnościąKołasąszerokozakrojone
badania, począwszy od poszukiwania skutecznych
metod recyklingu odpadów rolno-przemysłowych,
przezocenęzagrożeńpłynącychz ekspozycjipracownikównanadmiernyhałasw środowiskupracyw rolnictwie,skończywszynaoceniemożliwościwykrywania skażeń gleby i wód gruntowych materiałami
ropopochodnymi za pomocą metod spektrofotometrycznych.WynikitychbadańczłonkowieKołaprezentująnakrajowychi zagranicznychkonferencjach
kółnaukowych.Jednaknaszadziałalnośćnieograniczasięwyłączniedopracyw laboratorium.Jesteśmy

zapraszaninapolowepokazymaszynrolniczychorganizowaneprzezfirmyz branżymaszynrolniczych.
Samiteżorganizujemywyjazdynabranżoweimprezy targowe. Co roku odwiedzamy tereny targowe
w Hanowerze,zwiedzającwystawyAgritechnicaoraz
EuroTieri BIOEnergyDecentral.Podczastychwyjazdów zwiedzamy fabryki czołowych niemieckich
producentówmaszynrolniczych:Claas,Krone,Grimme.Każdegorokuw majuorganizujemyTRiLiadę,
świętowszystkichstudentówkierunkówstudiów:inżynieria rolnicza, ekoenergetyka oraz informatyka
i agroinżynieria.CzłonkowieKołarównieżwspomagająabsolwentóww przejściudopóźniejszejpracyzawodowej.OrganizujemyTargiPracy,naktórezapraszamyprzedstawicieliwielkopolskichfirmz branży
inżynieriirolniczej.Nasiczłonkowiepomagająw organizacji wystaw maszyn rolniczych (AgroShow,
ZieloneAgroshow,PolagraPremiery),gdziezdobywają kontakty w branży. Koło Naukowe Ogrodników
(KNO) powstało w 1958 roku i obecnie składa się
z czterechsekcji:florystycznej,hodowliroślini nasiennictwa,informatycznejorazogrodówhistorycznych.W ramachdziałalnościorganizujemymiędzyinnymigalęślubną,wystawyflorystyczne(kompozycji
bożonarodzeniowychi wielkanocnych),wystawyfotograficzneorazhappeningi.Studencimogąwykonywaćpracenaukowe,a takżeuczestniczyćw kursach
florystycznych,informatycznychi bonsaiorazw wyjazdachstudyjnychkrajowychi zagranicznych.

Wterenie

Członkowienaszegokoławywodząsięz grupystudentów,którzychcąposzerzaćswojehoryzonty,sązainteresowanitechnikąi wszystkim,coproponujenam
ten kierunek. Łączą nas wspólne zainteresowania
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Fot.archiwumKNIŚ

KOłO NAUKOWE INŻyNIERóW
ŚRODOWISKA
orazpotrzebazdobywaniai poszerzaniawiedzy,którąchcemypołączyćz dobrązabawą.
Opiekunemkołajestdrinż.JacekMądrawski,którywspieranaszepomysły,a takżemadlanasciekawepropozycje.
Uczestnictwow kolenaukowymumożliwianam:
● udziałw pracachnaukowo-badawczych
● wyjazdyw terenw celupoznaniaróżnychrozwiązańtechnicznych
● wycieczkidofirm,podczasktórychmożemyzapoznaćsięz pracąw naszymprzyszłymzawodzie
● seminarianaukowe
● spotkania integracyjne – rozmowy przy grillu
i nietylko.
Nasze koło jest otwarte na uczestnictwo innych
studentów,jeżeliwięcmaszciekawepomysłyi chcesz
aktywnieuczestniczyćw życiustudenckim– zapraszamy!

KOłO NAUKOWE
LEŚNIKóW

KołoNaukoweLeśnikówprzedstulaty…

Fot.2× archiwumKNL

HistoriaKołaNaukowegoLeśnikówmaswójpoczątekjużw 1919roku;obecniejesteśmynajstarszymkołemnaukowymnanaszymuniwersyteciei jednym
z najstarszychw Polsce.CzłonkamiKołasąstudenci,
którychpasjąjestnietylkoprzyroda,alerównieżwieleinnychdziedzinżycia.Trzebapodkreślić,żeniesą
towyłącznieludziez WydziałuLeśnego.Obecniew ramachKoładziałająnastępującesekcje:botaniczna,entomologiczna,geomatyczna,historiileśnictwa,kynologiczna, łowiecka, ornitologiczna, przyrodnicza,
technikileśnej,teriologicznai wabiarzy.Corokuorganizujemymiędzyinnymi:studenckąWigilięwydziałową, Zawody Młodych Leśników, Bal Leśnika (na
ostatnimbawiłosię 250osób),choinkęrektorską,wyjazdseminaryjnydlaokoło 50osób,akcjeedukacyjne,
seminariai spotkaniaz ciekawymiosobami.Poszczególnesekcjeorganizująobozynaukowe(kilkanaście
w roku).JesteśmyaktywnymczłonkiemIFSA(MiędzynarodoweZrzeszenieStudentówLeśnictwa).Posiadamyswojąbibliotekę,liczącąkilkatysięcypozycji,
archiwumi stałąwystawępamiątek.Stalewspółpracujemyz wielomajednostkamii instytucjaminaukowymi.Szczycimysięswojąhistorią– spisanąw pięknie wydanej pozycji książkowej – i siedzibą, która
mieścisięnapierwszympiętrzeakademikaPrzylesie.

…idziś

KOłO NAUKOWE
MłODyCH MENEDŻERóW

W ramachdziałalnościKołastudenciuczestniczą
w konferencjach naukowych, seminariach oraz
w spotkaniachz menedżeramiprzedsiębiorstw.Ma-

jątakżemożliwośćrozwojuorazposzerzaniawiedzyi umiejętnościdziękiudziałowiw szkoleniach
i warsztatachtematycznych.

Fot.archiwumKNMM

KołoNaukoweMłodychMenedżerówpowstałow 1991
rokuprzyKatedrzeEkonomiiWydziałuRolniczego
w Poznaniu.ObecnieliczbaczłonkówKołasięgakilkunastuosób,któresągłówniestudentamikierunków:
ekonomia,finansei rachunkowośćoraztowaroznawstwo.Głównymcelemkołajestpogłębianiewiedzyi zainteresowań studentów, połączone z możliwością
udziałuw pracachnaukowo-badawczych:
● poszerzanie umiejętności organizacyjnych oraz
pracyzespołowej
● przygotowywaniereferatówi formułowaniewnioskównapodstawiewynikówbadań
● naukaautoprezentacji.

CzłonkowieKołaMłodychMenedżerówpodczasjednej
zkonferencji
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Fot.AdamPrzybysz

KOłO NAUKOWE OGRODNIKóW

PokazyflorystycznenaTargachOgrodniczych
GARDENIA

KołoNaukoweOgrodnikówpowstałow 1958roku
i działa na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu. Zrzesza studentów zainteresowanych
poszerzaniemwiedzyi zdobywaniemumiejętności
praktycznychz różnychdziedzinogrodnictwa.CelemdziałaniaKNOjestrozwijaniei pogłębianiezainteresowań naukowych studentów, co umożliwia
dalsząkarieręnaukową,a takżepomagaw przyszłej
pracy.W KNOdziałajątrzysekcje:florystyczna,informatycznaorazhodowliroślini nasiennictwa.KołoNaukoweOgrodnikówrealizujeswojeceledzięki
następującejdziałalności:prowadzeniepracnauko-

wo-badawczych,zwłaszczapraktycznychw terenie;
uczestnictwo w studenckich sesjach naukowych,
w konferencjach,zjazdach,sympozjachi innychwydarzeniachnaukowychw Polscei zagranicą,w kursach, szkoleniach, warsztatach i wystawach oraz
organizacja takich wydarzeń na naszej uczelni;
współpracaz ośrodkaminaukowymi,instytucjami,
organizacjami i firmami związanymi z ogrodnictwem,kształtowaniemterenówzielenii nietylko;
odwiedzaniemiejsczwiązanychz ogrodnictwemi architekturąkrajobrazu(gospodarstw,placóweknaukowych,targów,założeńogrodowychi innych);wyjazdyszkoleniowe(krajowei zagraniczne)orazobozy
naukowe;współpracaz innymikołaminaukowymi,
współpracaz organizacjamistudenckimi,lokalnymi
stowarzyszeniamii samorządamidoradztwaogrodniczego,projektowanieogrodówi kształtowanieterenów zieleni; popularyzacja ogrodnictwa; udział
w konkursachzwiązanychz ogrodnictwemi projektowaniemorazspotkaniaokolicznościowe(Wigilia
z władzamiuczelni,DzieńWiosny).W ramachsekcji
florystycznejstudencimająmożliwośćrealizowania
swoichpasjizwiązanychz układaniemkwiatóworaz
tworzeniemprzeróżnychozdóbi kompozycji.W ramach jej działalności organizowane są warsztaty
wielkanocnei bożonarodzeniowe,połączonez wystawąwykonanychprac,układaniekwiatóww PoznańskiejPalmiarni,GalaŚlubna,certyfikowanekursy
florystyczne,wyjazdyplenerowe,pokazyflorystyczneorazwieleinnychaktywności.

Fot.PawełBartczak

KOłA NAUKOWE OCHRONy ŚRODOWISKA

StudencipodczasobozunaukowegowDrawieńskim
ParkuNarodowymwrazzopiekunemnaukowym,
WojciechemPuchalskim
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GłównymcelemKołajestzapoznaniesięz praktycznymi aspektami ochrony środowiska. Członkowie
prowadząaktywnądziałalnośćnaukowo-badawczą
oraz dydaktyczną, która obejmuje między innymi
uczestnictwow seminariach,sympozjachi konferencjachkółnaukowych,organizowanieobozównaukowychi wycieczekdydaktycznych,współpracębadawcząz instytucjamirealizującymizadaniaz dziedziny
ochronyśrodowiska,a takżepromowanieŚwiatowegoDniaOchronyŚrodowiska,prowadzenieakcjiinformacyjnychi edukacyjnych.

KOłA NAUKOWE ROLNIKóW

Fot.JacekPrzybył

Aktualniestudencirealizująswojezainteresowania
poprzezpracesamodzielnelubw zespołach,prowadzącbadaniaz zakresuagronomii,łąkarstwai mikrobiologii.Uzyskanewynikiprezentująnaseminariach
orazkonferencjachnaukowych– krajowychi zagranicznych.Ponadtoorganizująspotkania,seminaria
i sesje naukowe, wyjazdy zagraniczne w ramach
wspólnychprojektówkrajówUniiEuropejskiej.

Natakimsprzęciesiępracuje

KOłO NAUKOWE TECHNOLOGóW DREWNA
Koło Naukowe Technologów Drewna na Wydziale
TechnologiiDrewnaUniwersytetuPrzyrodniczego
w Poznaniu stara się pogłębić wiedzę akademicką
z zakresutechnologiidrewna,jakrównieżzaznajomićsięz najnowszymirozwiązaniamistosowanymi
w przemyśle. Członkowie Koła regularnie biorą
udziałw międzynarodowychkonferencjachnaukowychw Zwoleniu(Słowacja),gdzieprezentująwynikibadań.Rokroczniew okresieletnimorganizowane
sąobozynaukowemającezgłębićpraktycznąwiedzę
dotyczącątechnologiidrewna.W ramachdziałalnościKołaNaukowegoodbywająsięrównieżjednodniowewyjazdydozakładówprzemysłowych,pozwalającenazapoznaniesięz procesemprodukcyjnym.

Analizawięźbybazyliki
wKrzeszowie

Podczaszwiedzaniadomów
przysłupowychwBogatyni

Fot.3×GrzegorzCofta

WBeskidzieNiskimspotkaliśmy
znanąpodróżniczkę,
Elżbietę
Dzikowską
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KOłO NAUKOWE
TECHNOLOGóW ŻyWNOŚCI
KNTŻ angażowali się w zorganizowanie imprezy
„ŚwiętomięsPolski”– odbywającejsięnaStarym
Rynku w Poznaniu w przeddzień targów POLAGRA-FOOD.

CzłonkowieKołaNaukowegoTechnologówŻywnościlokująswojezainteresowanianaukowegłównie
w takichobszarachtematycznych,jakbiotechnologiażywności,nowoczesnetechnologieprzetwórstwa
żywnościi towaroznawstwo.W ramachswojejdziałalnościczęstopodejmująwspółpracęz zakładami
przemysłowymi branży spożywczej. Podczas Euro 2012braliudziałw EuroKidsClub,organizując
wkładynatemattechnologiiżywności,a takżeliczne konkursy dla dzieci i młodzieży. Członkowie

Fot.monticellllo-Fotolia.com

CzłonkowieKołabiorączynnyudziałw konferencjachnaukowychorganizowanychw całymkraju,a takżesąorganizatoramiwłasnych.Zaprezentowane prace zdobywają prestiżowe nagrody.
Współpracujązesobąi wspierająsiępodczaswielu
spektakularnychwydziałowychimprezi akcji.Angażująsięw promocjęwydziałui jegoofertyedukacyjnej, uczestnicząc w Festiwalu Nauki i Sztuki
w PoznaniuczyNocyNaukowców.
WieloletniątradycjąnaukowegoruchustudenckiegojestorganizowaniewydziałowegoDniaTechnologaŻywności– corocznejplenerowejimprezy,która
stajesięokazjądowspólnejzabawystudentówi profesorów.Podczastejimprezy,integrującejcałewydziałoweśrodowiskoakademickie,ujawniająsięróżne,
nietylkonaukoweumiejętnościstudentów.Każdyma
możliwośćmiędzyinnymiposłuchaniadobrejmuzyki,a takżedegustacjiwyprodukowanegowedługstudenckiejrecepturypiwaczykiełbasyz grilla.

KOłO NAUKOWE ZOOTECHNIKóW
I BIOLOGóW
KołoNaukoweZootechnikówi Biologówdziałające
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt zaprasza
wszystkichzainteresowanychprzeżyciemautentycznejprzygodyz nauką!Studenci,działającw Kole,mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc
w spotkaniachzwiązanychz badaniamiw dziedzinie
biologiiorazhodowlizwierząt.CzłonkowieKołamogąpogłębiaćswojąwiedzę,włączającsięw badania
naukpodstawowych,prowadzonew ramachdziałającychsekcji,międzyinnymi:biotechnologiirozrodu
zwierząt;genetykizwierząt;neurobiologii;anatomii
zwierząt;hodowlikoni;hodowlii użytkowaniabydła;
ichtiologicznej;naukbehawioralnych;żywieniazwierzątamatorskichi monogastrycznych;żywieniazwierzątprzeżuwającychi mikrobiologiiprzewodupokar-
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mowegoi innych.Wynikibadańsąprezentowanena
corocznymWydziałowymSympozjumKołaNaukowegoZootechnikówi Biologów,a najlepsze– nadorocznejSesjiUczelnianejoraznaogólnopolskichKonferencjachKółNaukowych,naktórychnasistudenci
wielokrotnie byli nagradzani za swoje dokonania.
Działalnośćw KoleNaukowympozwalanamrozwinąćzainteresowaniabadawcze,kształtujeumiejętnościorazumożliwiapoznanie– jużw czasiestudiów
– specyfikipracynaukowejorazzasadprowadzenia
badań. Jest to niewątpliwie ogromna inwestycja
w swójprzyszłyrozwójzawodowy.Wieludoktorantów
oraz pracowników naukowych rozpoczynało swoją
przygodęz nauką,aktywnieuczestniczącw działaniachkółnaukowych.

KOłO NAUKOWE TURySTyKI
skiejw Wielkopolsce.Studenciaktywnieuczestnicząw wyjazdachterenowych(międzyinnymidoparkównarodowych),konferencjachnaukowych,spotkaniachz przedstawicielamibranżyturystycznej
(współpracująnaprzykładz WielkopolskimStowarzyszeniem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej).
Członkowie Koła cyklicznie już współorganizują
OgólnopolskiPiknikEkologicznyw Pobiedziskach.
OpiekunemnaukowymKołajestinż.SylwiaGraja-Zwolińska.
Zapraszamydokontaktu:agrokolo@o2.pl;https://
www.facebook.com/Agrotur

Fot.archiwumKNTA

KołoNaukoweTurystyki„Agrotur”działającena
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt powstało
w 2013rokuz przekształceniaSekcjiAgroturystyki
KołaNaukowegoZootechnikówi Biologóww samodzielnąjednostkę.Zrzeszastudentówi absolwentów
UniwersytetuPrzyrodniczego,dlaktórychturystykastałasiępasjąodkrywaniaciekawychmiejsci ludzi.Podejmowanaw ostatnimczasietematykabadawcza dotyczy możliwości rozwoju turystyki na
obszarachchronionych,takichjak:parkinarodowe
czyterenyNatura 2000.SzczególnymzainteresowaniemczłonkówKołacieszysięrozwójturystykiwiej-

CzłonkowieKołaNaukowegoTurystyki„Agrotur”

KOłO NAUKOWE MEDyKóW WETERyNARyjNyCH
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych powstałow 2013rokui działaw ramachkierunku
studiów:weterynaria.Umożliwiaaktywneuczestniczeniew wyjazdachterenowychi stacjonarnie
realizowanychbadaniachnaukowych.CelemKoła jest zapoznawanie studentów z rutynowymi
oraznowatorskimimetodamidiagnostyki,profilaktykii leczeniaorazocenydobrostanuzwierząt.
Zajęciasąrealizowanew czterechsekcjach:bujatrycznej (opiekun: prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski),zwierzątegzotycznychi wolnożyjących
(opiekun:prof.drhab.PiotrTryjanowski),chirurgii(opiekun:drhab.PawełAntosik)orazpatologii(opiekun:drn.wet.JanWłodarek).Dotychcza-

sowadziałalnośćKołazaowocowałaspotkaniami
seminaryjnyminatematpraktycznychaspektów
wykorzystaniametodUSGwewczesnejdiagnostyce płci, cyst jajnikowych i kulawizn u bydła.
Aktywna działalność Koła wyraża się również
współuczestniczeniemw redagowaniuartykułów
naukowych.Przykłademmogątubyćtrzyprace:
„RozpoznawaniepłcipłodówprzypomocyUSGjakorutynowyelementzarządzaniarozrodemkrów
– wprowadzenie,wykonaniebadania,podsumowanie”opublikowanew portaluvenanet.plorazopis
przypadku:„Porażeniesplotubarkowegou bydła”
zamieszczonyw popularnonaukowymczasopiśmie
„LecznicaDużychZwierząt”.
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Fot.4× archiwumNZS

Wampiriada…

NiezależneZrzeszenieStudentów
N

iezależneZrzeszenieStudentów(NZS)tonajwiększa
organizacjastudenckaw Polsce.Tworząjąkreatywnimłodziludzie,którzychcąjaknajlepiejwykorzystaćczas
studiów.Naszymcelemjestnietylkoaktywnetworzenie
studenckiejrzeczywistości,aletakżedobrazabawa.
Zrzeszeniepowstało 22września 1980rokuw wyniku
pamiętnychwydarzeńi strajkówrobotniczychz sierpnia
1980,będącychsprzeciwemwobecówczesnegoreżimupolitycznegow naszymkraju.W latachosiemdziesiątychNZS
byłw pewnymsensiestudenckimodpowiednikiem„Solidarności”,walczyło wolnośći demokrację.

…tojednaz naszychnajbardziejrozpoznawalnychakcji
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Obecnie Niezależne Zrzeszenie Studentów realizuje
wieleprojektówskierowanychdostudentów,wspieraedukacjęorazkulturę.Donaszychnajbardziejznanychprojektów zalicza się Wampiriadę – honorowe krwiodawstwo,któreodbywasiędwarazyw roku– w październiku
i maju.Zawszecieszysięsporymzainteresowaniemstudentów.Innym,równiepopularnymprojektemNZS-u jest
Studencki Nobel – konkurs na najlepszego studenta
w kraju.Dokonkursumożnasięzgłaszaćod 1marca.
MarzectoczaswzmożonejpracyNiezależnegoZrzeszeniaStudentów.OrganizujemywtedyDrogowskazyKarie-

ry – cyklszkoleńdlastudentów.Celemprojektujestdostarczeniekompleksowejwiedzynatematrynkupraktyki możliwościrozwojuwłasnejkariery(kontaktzespecjalistami
danejbranży).W marcurealizujemyrównieżWielkieKorepetycjez Historii – projektskierowanyzarównodostudentów,jaki licealistów,mającynaceluusystematyzowanie
wiedzyhistorycznej.JednocześnietrwaOgólnopolskiKonkursfotografiiStudenckiej i połączonyz nimcyklszkoleńfotograficznych– Pstrykaliada.W tymrokuNZSUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniurealizujetenprojekt
napoziomieregionalnym.Odpowiadamymiędzyinnymiza
znalezienieszkoleniowców,promocjęprojektów,nagrodydla
laureatówkonkursu,organizacjęGaliRegionalnej.
Wakacyjną przerwę w zajęciach Niezależne Zrzeszenie
Studentówwykorzystujenaorganizacjęprojektu„NZSna
PrzystankuWoodstock”.PodczastrwaniaPrzystankuprzy

Akcja„Studencie,OgarnijSię!”(luty2012)

StudenckiNobel

specjalnymstoiskuzachęcamyprzyszłychstudentówdozaangażowaniasięw działalnośćw organizacjachstudenckich.
Pozaprzedsięwzięciamiogólnopolskiminaszaorganizacjauczelnianarealizujewłasneprojekty.Najpopularniejszymz nichjestEkobimba – imprezastudenckaw tramwaju.Projektrealizowanyjestdwarazyw roku– w edycji
jesiennejorazwiosennej.Kolejnymznanymprojektemjest
„SOS– Studencie,OgarnijSię”, czyliTargiOrganizacji Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest to
szansanapokazaniestudentom,comajądozaoferowania
różneorganizacjedziałającenanaszejuczelni;SOStotakżeświetnaokazjadointegracjiorganizacjistudenckich,SamorząduStudenckiegoorazkółnaukowych.
Realizujemyrównieżprojektskierowanydoosóbzainteresowanychnaukąjęzykówobcych.Karuzelajęzykowa toświetnaokazjado„oswojenia”sięz językiem,ale

równieżdointegracjistudentówprzezwspólnegryi zabawyjęzykoweprzygotowaneprzezkoordynatorówprojektu.Podczasspotkańobecnisąstudenciz Erasmusaoraz
obcokrajowcymieszkającynastałew Poznaniu.
Projekty,którekoordynujemy,przynosząnamogromną
satysfakcję,stwarzająmożliwościrozwojui samodoskonalenia.Naszaorganizacjastajesięcorazbardziejrozpoznawalnawśródstudentów.Cieszymysięz rosnącegozainteresowaniadziałalnościąw NiezależnymZrzeszeniuStudentów.
Doświadczeniezdobytepodczasrealizacjiprojektówto
niejedynazaletadziałalnościw naszejorganizacji;NZS
gwarantujeteżświetnązabawęi zawieranieprzyjaźnina
całeżycie.
NiemasukcesubezNZS-u!
Kinga Wysocka,
przewodnicząca NZS UP w Poznaniu
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Nocespędzasznaobmyślaniu,jakopanowaćświat?
A może bezczynny wieczór w domu przyprawia Cię
o rozstrójżołądka?
Zastanawiaszsię,cototakiegoten„Samorząd”i jak
funkcjonuje?

Fot.GrzegorzKobus

Chceszprzyczynićsiędotego,abyUniwersytetPrzyrodniczystałsięNaszymUniwersytetemPrzyjemności?

KonwentSamorząduStudenckiego

Samorząd
Studencki

Jestwieleregułek,definicjii opisów,któremożnabytu
przytoczyć,alepocosięz tymmęczyć,kiedymożnasamemusiędowiedzieć,doświadczyć?Nicprostszego,jakdołączyćdonas!
ZapraszamydoSamorząduStudenckiegoUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a na zachętę parę słów
o nas– samorządowcach.
Naszezainteresowaniakierunkowenauniwersytecie
sąskrajnieróżne,alewszystkichspecjalistówoddendrologii,znawcówinsektówczytechnikmarglowaniagleb,fanatykówparadoksuGiffena,lekarzyzwierząt,mechanizatorów rolnictwa i innych maniaków łączy jedno: chęć
działania.Dziękitejróżnorodnościwnosimynauczelnię
i doSamorząduwielenowatorskichpomysłów,zapału,różnegospojrzenianaświati dlategowidaćnasw środowisku
akademickim.

Fot.DorotaKupczak

Jesteśmynietylkoorganemdecyzyjnymi doradczym
w kwestiachdotyczącychuczelnii studentów,alemożemy
teżsprawić,żestudiabędąświetnązabawą.Cowięcej,mamynatowieledowodów!

BalPrzyrodnika(styczeń2014)

Dowódpierwszy– Agronalia.
Dowóddrugi– BalPrzyrodnika.
Dowódtrzeci– obózadaptacyjny.
Dowódczwarty,piątyi kolejne– otrzęsiny,andrzejki,
DzieńKobiet,imprezywydziałowe,imprezykarnawałowe,
kursy,szkolenia,ciekaweinicjatywyi wiele,wielewięcej.
Jesteśmytupototakże,abyWaswspierać,odpowiadać
nawszelkieWaszepytaniai wyjaśniaćto,coniejasne.
Samorząd to jednak nie tylko zabawa i wakacje, ale
przedewszystkimpraca,dziękiktórejmożesznauczyćsię
wieluprzydatnychumiejętności.Jejefektyprzebijąnawet
najlepszyurlopi – cosięz tymwiąże– najlepszewspomnienia.NaUniwersyteciePrzyrodniczymw Poznaniu– razem
z nami– zasmakująCiwyjątkowodobrze!

Fot.archiwumLuizyDawidowicz

Gdzienasszukać?

Ubiegłorocznypochódjuwenaliowynaszegouniwersytetu
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Tutaj:www.facebook.pl/uniwersytet.przyjemnosci
CollegiumMaximum
Poznań,ul.WojskaPolskiego 28
pokój 804
Telefony:
61 848 71 54, 502 159 787
Małgorzata Frąckowiak,
przewodnicząca Samorządu Studenckiego UP w Poznaniu

Program
Erasmus+
R

okakademicki 2013/2014toostatnirokfunkcjonowaniapopularnegoProgramuErasmus,którymiałna
celurozwijaniemiędzynarodowejwspółpracymiędzyuczelniami,promującmobilnośćstudentówi nauczycieliakademickich.Nazwategoprogramunawiązywaładoimieniawybitnegoimieniaholenderskiegofilozofai teologa,humanisty,
Erazmaz Rotterdamu(1466–1536).Erazm,jakinniwybitniludzierenesansu,kształciłsięw wieluośrodkachakademickichw różnychkrajachEuropy,a jegopoglądynaedukacjęprzesyconebyłygłębokimhumanizmem.
W ramachProgramuErasmusstudencimogliubiegać
sięo dwarodzajewyjazdów:
●
wyjazdnaczęśćstudiów(SMS)– dozagranicznejuczelnipartnerskiejUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu(realizacjauzgodnionegoprogramustudiówtrwającaodtrzechmiesięcydojednegorokuakademickiego)
●
wyjazdnapraktykę(SMP)– doinstytucji,firm,organizacjiw krajacheuropejskichnaokresodtrzechdosześciumiesięcy.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu brał udział
w Erasmusieodpoczątkujegoistnieniaw Polsce,czyliod
rokuakademickiego 1998/1999.W 2003rokuuczelniaotrzymałarozszerzonąKartęErasmusa,umożliwiającąwymianęstudentównastudiai napraktyki,którazostałaodnowionanalata 2007–2013.Wymianastudentówi nauczycieli
odbywałasięnapodstawieumówbilateralnychz uczelniamiz takichkrajów,jak:Austria,Belgia,Czechy,Dania,Estonia,Finlandia,Francja,Grecja,Hiszpania,Holandia,Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja,

Szwecja,Turcja,Węgry,Włochy,WielkaBrytania.Średnio
roczniez naszegouniwersytetuwyjeżdżałookoło 50–60studentównastudiaoraz 10–20studentównapraktyki.
Największymikorzyściamidlastudentawyjeżdżającego
było:
●
uznanieokresustudiów/praktykizrealizowanegozagranicą na podstawie „porozumienia o programie zajęć”
(Learning agrement/Training agreement)i „wykazuzaliczeń”(Transcript of Records)orazwpisaniegodosuplementudodyplomu
●
możliwośćuzyskaniastypendiumProgramuErasmus
dofinansowującegokosztystudiowaniazagranicą
●
zachowanieprawadokorzystaniaz krajowychstypendiów/pożyczek,doktórychnabyłosięprawoprzedwyjazdem
●
brakopłatzastudiowanie(czesne,wpisowe,opłatyza
egzaminy,korzystaniez laboratoriówczybibliotek)
●
równośćprawi obowiązkówstudentakrajowegoi zagranicznego
●
nowedoświadczenia!
Abystudentmógłubiegaćsięo wyjazdw ramachErasmusa,musiałspełnićnastępującewarunki:
●
byćstudentemUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,któryposiadaKartęUczelniErasmusai prowadzi
wymianęstudentów
●
miećukończonypierwszyrokstudiówpierwszegostopnia(licencjackich,inżynierskich)
●
mieć dobre wyniki w nauce (minimalna średnia: 3,7)
i znaćjęzykobcy(poziomB2).

Uczestnicyakcji„ErasmusForest”naogniskuw Zielonce
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ProgramErasmustonietylkowyjazdypolskichstudentów,alerównieżmobilnośćw drugąstronę.Nanasząuczelnię przyjeżdża coraz więcej zagranicznych studentów
(szczególniez Portugalii,Hiszpanii,Francjii Niemiec). I tu
nieocenionastajesiępomocnaszychstudentów,którzyjako„BUDDY”– czyli‘polscyopiekunowie’– sąprzewodnikamistudentówzagranicznychponaszejuczelnii Poznaniu.CzęstosątoabsolwenciErasmusa,którzydoskonale
wiedzą,jakważnai przydatnajestpomoc„tubylca”,ale
„BUDDY-m”możezostaćkażdy– wystarczynapisaćmejla
naadresbuddy@up.poznan.pli zaoferowaćswojąpomoc.
DziałWspółpracyz Zagranicąwrazzestudentamipolskimi, chcąc uatrakcyjnić studentom zagranicznym pobyt
w Poznaniu,organizujeweekendyorientacyjneorazwyjazdyintegracyjne.
W listopadzie 2012zagranicznistudenciErasmusanaszegouniwersytetuorazinnychzaprzyjaźnionychwielkopolskichuczelni(AkademiaWychowaniaFizycznego,PaństwowaWyższaSzkołaZawodowaz Koninai Piły)posadzili
erasmusowylas(erasmusforest).Akcjazostałazorganizowana przez Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniui cieszyłasiędużymzainteresowaniem.Sześćdziesięciustudentówposadziło 450sadzonekdrzewnaterenieLeśnegoZakładuDoświadczalnego
MurowanaGoślina,a kulminacyjnymmomentemspotkaniabyłoognisko.Wspólnaakcjasadzenialasubyłapożytecznymsposobemnaintegracjęzagranicznychstudentówprzebywającychw różnychmiejscowościachWielkopolski,a tym
samympromowaniemnaszegoregionujakomiejscaprzyjaznegośrodowiskunaturalnemu.
KartaECHE– przepustkadoProgramu
Erasmus+
Wnioseko przyznanieUniwersytetowiPrzyrodniczemu
w PoznaniuKartyECHEzostałprzygotowanyprzezkoordynatorauczelnianego,prof.dr.hab.WłodzimierzaNowaka
orazDziałWspółpracyz Zagranicąi złożonyw maju 2013
w KomisjiEuropejskiej,gdzieuzyskałpozytywnąocenęformalną.Następnieprzeszedłpomyślniekwalifikacjęmerytoryczną.Naszuniwersytetznalazłsięw gronie 4310uczelni
z Europy,którym 6grudnia 2013rokuKomisjaEuropejska
przyznała nową Kartę Uczelni Erasmusa – Kartę ECHE
(erasmus charter for higher education).Kartauprawniado
ubieganiasięo dofinansowaniewszystkichdziałańmiędzynarodowychw ramachnowegoprogramuErasmus+,w tym
międzyinnymimobilnościstudentówi pracowników,przygotowaniai realizacjimiędzynarodowychwspólnychstudiów
magisterskich,modułównauczaniaczykrótkichkursów.
Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+,
wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe
orazsportowew całejEuropie.Erasmus+zastępujesiedem
wcześniejszychprogramówi wprowadzawieleuproszczeń,
abydostępdofunduszyedukacyjnychbyłłatwiejszyniżkiedykolwiek.Pozaprogramami„Uczeniesięprzezcałeżycie”
oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą:
ErasmusMundus,Tempus,JeanMonnetorazwsparciedla
inicjatywsportowych.
W programieErasmus+sektoryedukacjii szkoleńoraz
sektormłodzieżybędąrealizowałytrzykluczoweakcje.
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Akcja 1:mobilnośćedukacyjna

●
●

●

●

Wyjazdystudentóww celach:
zrealizowaniaczęścistudiównazagranicznejuczelni
odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie
(w tymwyjazdyabsolwentównapraktykiw ciągujednegorokupoukończeniustudiów).
Wyjazdypracownikówuczelniw celach:
prowadzeniazajęćdydaktycznychdlastudentówzagranicznejuczelni
szkoleniowych.
Wspólnestudiamagisterskie
(jointmasterdegrees)

Udziałstudentóww innowacyjnychprogramachwspólnychstudiówdrugiegostopniaz możliwościąuzyskaniastypendiumnapokryciekosztówkształceniai utrzymaniapodczaspobytuw innymkrajueuropejskim.Jesttodziałanie
zarządzanecentralnieprzezKomisjęEuropejską.Wnioski
o dofinansowanieorganizacjiwspólnychstudiówmagisterskichskładająinstytucjekoordynująceprojektdoAgencji
Wykonawczejdziałającejw imieniuKomisjiEuropejskiej.
Studenciubiegająsięo przyjęcienawspólnestudiamagisterskie zgodnie z warunkami określonymi przez grupę
uczelniprowadzącychtegotypustudia.
Gwarancjaspłatypożyczekzaciągniętych
w celupodjęciastudiówdrugiegostopnia
(magisterskich)w innymkrajueuropejskim
(degreemobility)
DziałaniebędziezarządzanecentralnieprzezKomisję
EuropejskązapośrednictwemEuropejskiegoBankuInwestycyjnego.Przewidujesię,żesystemgwarancjispłatypożyczekbędzieuruchomionywewrześniu 2014rokudlastudentówpodejmującychstudiamagisterskiezagranicąod
rokuakademickiego 2014/2015.W krajachuczestniczących
w programie Erasmus+ studenci będą mogli ubiegać się
w wybranychbankacho pożyczkęnawyjazdzagranicęna
studiamagisterskie.
Akcja 2:współpracanarzeczinnowacji
i dobrychpraktyk
●
●
●

partnerstwastrategiczne
sojuszenarzeczwiedzy
projektywspierającemodernizację/reformyszkolnictwa
wyższegow krajachpartnerskich.
Akcja 3:wsparciereformpolitycznych
w szkolnictwiewyższym

JesttoakcjazarządzanacentralnieprzezKomisjęEuropejską.WspieraosiąganiecelówstrategiiEuropa 2020,
strategii„Edukacjai szkolenia 2020”(ET 2020)orazstrategiiUEnarzeczmłodzieżynalata 2010–2018.
Cosięzmienidlastudentóww Programie
Erasmus+?
Przedewszystkimzwiększysiędostępdoprogramu.Erasmus+ zapewni większe wsparcie studentom, którzy chcą

Zagranicznistudencisemestruzimowego2013/2014
naspotkaniuinformacyjnymwSaliSenatu

rozwinąćswojeumiejętnościjęzykoweprzedwyjazdemna
studia lub podjęciem pracy w ramach stypendium Erasmus+.Programmazachęcaćdorozwojuelastycznychmetodnauki,takichjaknauczanienaodległośćlubw niepełnymwymiarzeczasu,przysprawniejszymwykorzystaniu
technologiiinformacyjnych.StypendiaErasmus+będąlepiejdostosowanedokonkretnychpotrzeb(takichjakkoszty
utrzymaniaw państwiedocelowym)i zapewniąwiększąpomocstudentomz mniejuprzywilejowanychśrodowisk,osobomniepełnosprawnymlubpochodzącymz regionównajbardziejoddalonych.Państwamogąuzupełniaćstypendia
UEstypendiamiwyrównawczymifinansowanymiz budżetówkrajowychlubregionalnych.Dziękigwarancjomkredytowymwzrośnierównieżwsparciedlastudentówchcących
odbyćpełnestudiamagisterskiew innympaństwieeuropejskim.Z gwarancjitychmająskorzystaćprzedewszystkim
studenciz uboższychśrodowisk,którzyw przeszłościnie
mielimożliwościstudiowaniazagranicąz powodubraku
krajowychstypendiówlubkredytów.NowaKartaErasmus
będziegwarancjąudanegowyjazdunastudia,ponieważinstytucjeszkolnictwawyższegobędązawierałybardziejrygorystyczneumowy,w którychokreślonyzostanieminimalny
poziomumiejętnościjęzykowychstudentai szczegółoweinformacjenatematzakwaterowaniai warunkówwizowych.

pendiumErasmus+w ramachtegosamegocyklustudiów.
Naprzykładjeśliw ramachprogramu„Uczeniesięprzez
całeżycie”danystudentotrzymałw przeszłościstypendium
Erasmusnasześćmiesięcynaukinapoziomiestudiówmagisterskich,wówczasmożeonjeszczeskorzystaćzestypendiumErasmus+nastudiamagisterskie,alemaksymalnie
dosześciumiesięcy.Jeślijednaktensamstudentpodejmie
studiadoktoranckie,możeotrzymaćwsparciez Erasmus+
naokresdo 12miesięcy,ponieważw tymwypadkuchodzi
o wyższycyklstudiów.Innerodzajemobilności,takiejak
praktykiLeonardodaVinciw ramachprogramu„Uczenie
sięprzezcałeżycie”lubwolontariateuropejskiw ramach
programu„Młodzieżw działaniu”,niebędąbranepoduwagęprzyobliczaniumaksymalnegookresu 12miesięcyprzypadającegonajedencyklstudiówwyższychlubpraktykizawodowejw programieErasmus+.
UczelnianyKoordynatorProgramuErasmus+,koordynatorzy wydziałowi oraz Dział Współpracy z Zagranicą,
chcącprzybliżyćwszystkimmożliwościwymiany,organizująakcjepromująceprogram.Dotejporynajważniejszątaką
impreząw każdymrokuakademickimbyłDzieńErasmusa,któryzazwyczajodbywałsię 25listopada(imieninyErazma)w holugłównymbudynkuCollegiumMaximum.Na
spotkaniustudenciotrzymywaliprzygotowanąnatęokazję
broszuręnatematmożliwościstudiowanianauczelniach
partnerskichorazharmonogramdziałańzmierzającychdo
zakwalifikowaniasięnawyjazdzagranicznyw danymroku
akademickim.Jednaknajważniejszączęśćspotkaniaprzygotowywalistudenci,którzyw minionymrokustudiowali
zagranicąorazstudencizagraniczni,będącyaktualniena
naszejuczelni.StudenciUniwersytetuPrzyrodniczegoprzygotowywalimultimedialneprezentacjeo uczelniach,naktórych studiowali, a studenci zagraniczni promowali swoje
uczelniemacierzyste.
Rekrutacjanakolejnyrokakademickirozpoczynasię
z dużymwyprzedzeniem,a rejestracjapotencjalnychuczestnikówodbywasięwyłączniedrogąelektroniczną,powejściu
nastronę:www.up.poznan.pl/erasmus.
Studenci– nieprzegapcieokazji!

Tak!Dotejporyw ramachprogramuErasmusmożna
byłowyjechaćtylkoraznastudiai raznapraktykę,niezależnieodtego,nailukierunkachlubuczelniachwyższych
sięstudiowało.W nowymprogramiemożliwebędzieskorzystaniez finansowaniaErasmus+nanaukęi szkolenieza
granicąwięcejniżjedenraz.Studencibędąmogliwyjechać
nastudialubszkoleniezagranicąnaokresnieprzekraczający 12miesięcyw każdymcyklustudiów(licencjanckich,
magisterskichlubdoktoranckich),niezależnieodrodzaju
mobilności(studiaczypraktykazawodowa)i liczbyokresów
mobilności(naprzykładdwarazyposześćmiesięcylubtrzy
razypoczterymiesiące).Instytucjeszkolnictwawyższego
mogąjednaktraktowaćw sposóbuprzywilejowanystudentów,którzyjeszczenigdynieskorzystaliz programumobilnościzagranicą.Wcześniejszyudziałw wymianieErasmus
w ramachprogramu„Uczeniesięprzezcałeżycie”zostanie
uwzględnionyw przypadkustudentówstarającychsięo sty-

mgr Joanna Pietrzak

DzieńErasmusa 2012;koordynatoruczelnianyProgramu
Erasmus– prof.drhab.WłodzimierzNowak
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Czy studenci, którzy wyjechali wcześniej w ramachProgramuErasmus,będąmogliuczestniczyć
w Erasmus+?
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Wejściedonowoczesnejhalisportowejprzyul.Dojazd

CentrumKulturyFizycznej
W

rokuakademickim 1952/1953zostaływprowadzone
obowiązkowezajęciaz wychowaniafizycznegow naszejuczelni.Realizacjazajęćbyławówczasutrudnionaze
względunabrakodpowiedniejbazy.Grupastudentówobjętychobowiązkowymićwiczeniamiwychowaniafizycznegonieprzekraczaławówczastysiącaosób.W rokuakademickim 1977/1978wynosiłajużponadtrzytysiące.

W roku 1974donazwy„StudiumWychowaniaFizycznego”dodanoczłon„i Sportu”,coumożliwiłoorganizację
sekcjisportowychnaszersząskalę.Dalszyrozwójbazysportoweji ofertydydaktycznejbyłpodstawąprzekształcenia
w 2010rokutejjednostkiw „CentrumKulturyFizycznej”.
Odroku 2008/2009StudiumWychowaniaFizycznego
i Sportuzaczęłodziałaćw nowejhalisportowejprzyul.
Dojazd.Obiektmieścipełnowymiaroweboiskadogierzespołowych,salędofitnessu,spinningu(zajęćnarowerach
stacjonarnych),ćwiczeńsiłowych,ćwiczeńrehabilitacyjno-korekcyjnych. Ponadto przy hali znajdują się kryte
i otwartekortydotenisaziemnego,jakrównieżboiskado
siatkówki plażowej. Nowa baza umożliwiła organizację
wielu imprez sportowych, przede wszystkim w ramach
AkademickichMistrzostwWielkopolskii Polski(siatkówka,koszykówka,unihokej,futsal,siatkówkaplażowa,tenisstołowy,tenisziemny).Odlatz powodzeniemjesteśmy
gospodarzem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski
w Jeździectwie.

W ramachobowiązkowychzajęćz wychowaniafizycznegosąprowadzone:
●
●
●
●
●
●
●
●

AkademickieMistrzostwaPolski2013:medalistka
GabrielaBiedka,reprezentantkaUniwersytetuPrzyrodniczego
wPoznaniu
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●
●

aerobik
aerobikw wodzie
ćwiczeniasiłowe
ćwiczeniarehabilitacyjno-korekcyjne
gryzespołowe
jazdakonna
nordicwalking
piłkanożna
spinning
tenis

Pozaobowiązkowymizajęciamiz wychowaniafizycznegopracownicyi studencisportowcymogąrozwijaćswojepasje w sekcjach sportowych. Nasi sportowcy są zrzeszeni
w Klubie Uczelnianym AZS i reprezentują Uniwersytet
Przyrodniczyw różnegotypuzawodachsportowych,startującw AkademickichMistrzostwachWielkopolski,AkademickichMistrzostwachPolski,PucharachPolskiAZS,turniejachuczelnianychi rozgrywkachmiędzywydziałowych.

SekcjesportoweKlubuUczelnianegoAZS:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

koszykówka
siatkówka
piłkanożna
futsal
unihokej
tenisstołowy
kolarstwogórskie
jeździectwo
tenis
piłkaręczna
pływanie
karate
badminton
strzelectwo
lekkaatletyka

W ostatnichlatachnajwiększesukcesyw ramachAkademickichMistrzostwWielkopolskiodniosłysekcje:jeździecka,kolarstwagórskiegokobieti mężczyzn,unihokejakobieti mężczyzn,siatkówkikobiet,streetbasketkobiet,
lekkiejatletyki,tenisastołowego.Ponadtoz powodzeniem
wystartowałynowedyscypliny:badminton,squash,dart
i bowling,w którychw minionymsezonie(2013)naszereprezentantki uplasowały się na medalowych miejscach
AkademickichMistrzostwWielkopolski.
Sukcesyostatnichlattomedalezdobytew ogólnejklasyfikacjiAkademickichMistrzostwPolskii Europy.Sekcjajeździecka w 2013rokuzdobyładrużynowosrebrny
medalw klasyfikacjigeneralnejAkademickichMistrzostw
Polski,a reprezentantkaUPGabrielaBiedkazdobyłaindywidualniezłotymedal.Reprezentantkisekcjikolarstwagórskiego czteryrazyz rzęduzdobyłydrużynowo
medalw klasyfikacjiogólnejAkademickichMistrzostwPolski:2010,2011, 2012, 2013.Ponadtozawszezajmowały
miejscanapodiumAkademickiegoPucharuPolskiw kolarstwie górskim. Reprezentantka UP Weronika Rybarczyknakażdychzawodachbyłateżindywidualnienamedalowymmiejscu.W 2012rokużeglarze zdobylisrebrny
medalw klasyfikacjigeneralnejAkademickichMistrzostw
Polskiw Żeglarstwiew klasieOmega.Największesukcesy
odnieśliwioślarze,którzypocząwszyodzłotegomedalu
w dwójcepodwójnej,zdobytegonaAkademickichMistrzostwachEuropyw Wioślarstwiew Amsterdamiew 2010roku,odnosząsukcesydochwiliobecnej.Składająsięnanie
medale Akademickich Mistrzostw Polski i Wielkopolski
w ergometrze wioślarskim, medal Akademickich MistrzostwPolskiw Wioślarstwiew 2013r.,a przedewszystkim cztery medale Akademickich Mistrzostw Europy
w Wioślarstwiew 2013r.– dwazłote,srebrnyi brązowy.

BrązowymedaldlanaszychzawodnikówpodczasAkademickich
MistrzostwEuropywwioślarstwie,Poznań2013

AkademickieMistrzostwaPolskiwsiatkówcekobiet,półfinał
strefyA(halaUPPoznań);nazdjęciu:naszereprezentantki,
którezajęłytrzeciemiejscewturnieju

Wymienićnależynazwiskawioślarzy,którzyzapracowali
natensukces:DawidGrabowski,TomaszRachwał,Adam
Marzec i Bartosz Zabłocki. W 2013 r. kilku studentów
uczelni znalazło się również w reprezentacji Polski
na XXVIIUniwersjadzieLetniejw Kazaniu(lekkaatletyka – AnnaJagaciak,hokejnatrawie – TomaszWachowiak, wioślarstwo – Bartosz Zabłocki, szermierka
– MartynaSynoradzka).
mgr Karolina Dopierała

Fot.5×archiwumCKF

●

AkademickieMistrzostwaPolskiwkolarstwiegórskim2013
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Centrum Kultury Studenckiej

Zespół
Trębaczy
Myśliwskich
„Venator”
www.up.poznan.pl/venator

N

asz zespół ma bogate tradycje i dorobek sięgający 1984roku.Zamysłemzałożycielibyłostworzenie
kołaartystycznegodziałającegoprzyówczesnejAkademii
Rolniczejw Poznaniu,którezrzeszałobymiłośnikówgry
narogumyśliwskimorazpropagowałobysygnałyi muzykęmyśliwską.Założeniateprzetrwałypróbęczasui nadal
sąaktualne.ObecnieczłonkamizespołusąprzedewszystkimstudenciWydziałuLeśnegoUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu.Jesteśmyjednakotwarcizarównona
absolwentów,jaki studentówinnychwydziałów,a nawet
uczelni.
Doinstrumentariumzespołunależymałyrógzwany
pszczyńskimrogiemmyśliwskim– pless orazdużyróg– par
force,stosowanydawniejw dworskichpolowaniachz psami.Wykonywanajestnanichpraktycznamuzykamyśliwskaw formiesygnałów.Umożliwiająoneporozumiewanie
sięmyśliwychw trakciepolowaniazbiorowego,a takżesłużąoddaniuczciupolowanejzwierzynie.W posiadaniuzespołu są również instrumenty z mechanizmem wentylowym, dzięki którym wykonywana jest szeroko pojęta
muzykamyśliwskai inneutwory,naprzykładkolędy.Niektórzyczłonkowiepotrafiągraćnainstrumentachtakich,
jak:trąbkaprosta,puzon,waltorniaczyteżakordeon.Okazjonalnieinstrumentytesąrównieżwykorzystywanepodczasnaszychwystąpień.

Działamyw ramachprzedsięwzięćuniwersyteckiegoCentrumKulturyStudenckiej.Przykłademmożebyćwydanie
płytyz kolędami,którychwykonaniepowierzonouczelnianymkołomartystycznym.Współpracujemyz wydziałowym
KołemLeśników,z którymwspólnieorganizujemycorocznieMszę Hubertowską w kościeleśw.JanaVianeyanapoznańskimSołaczu.Zapewniamyuroczystąoprawęmuzycznąmszy,wieńczonątradycyjnymkoncertem.
Wszystkienaszesukcesysąmożliwedziękiwspólnejpasjidogrynarogumyśliwskimorazstałemupodnoszeniu
umiejętnościw trakcieregularnychprób,któreodbywają
sięw siedzibiezespołuzlokalizowanymw DomuStudenckim„Przylesie”.Każdespotkanieumacniaprzyjaźńmiędzyczłonkamizespołu,a każdywyjazdjestnowąprzygodą i umożliwia poznanie wielu ciekawych osób i miejsc
zarównow Polsce,jaki zagranicą.Wszystkichzainteresowanychnaszymzespołemserdeczniezapraszamdoodwiedzeniastronyinternetowej:www.up.poznan.pl/venator

Bartosz Rot,
kierownik

Mecenasem zespołu jest Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu,a opiekunem– prof.drhab.MaciejSkorupski.
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Fot.IzabelaBełz

Zespółw ramachswojejdziałalnościzapewniaoprawę
muzycznąwielupodniosłychuroczystościorazpromujesygnałyi muzykęmyśliwskąnakoncertachi festiwalacho tematyce łowieckiej. Zespół reprezentuje Wydział Leśny
i UniwersytetPrzyrodniczyw Poznaniupodczaswystąpień
naprzeglądachi konkursachsygnalistówmyśliwskich,cyklicznieodbywającychsięnatereniecałejPolski.W trakcietychzmagań„Venator”zawszezdobywawysokienoty
jurorów.W trakcieswojejdziałalnościposzczycićsięmoże
dziesięciokrotnymzdobyciemtytułuzespołowegoMistrza
Polskiw grzenarogumyśliwskim.
ZespółTrębaczyMyśliwskich„Venator”podczasoprawyMszy
HubertowskiejnapoznańskimSołaczu(listopad2013)

Fot.4×archiwumZTMVenator

PrezentacjazespołuwrazzopiekunempodczasOgólnopolskiegoFestiwaluMuzykiMyśliwskiejKraków–Niepołomice2013(czerwiec2013)

Najlepszymyśliwywśródaktorówinajlepszyaktorwśród
myśliwych,czyliprzyjacielzespołu–BogusławLinda
(Warszawa,listopad2013)

Wyjazdyzespołusąszansąnapoznaniewieluciekawychosób
imiejsc(Warszawa,listopad2013)

Załoga„Venatora”wkomplecie(Złotoryja,marzec2013)

Wieści Akademickie

43

Centrum Kultury Studenckiej

Fot.EwaStrycka

C

Jesienią2013rokuchórbardzouroczyścieobchodziłjubileusz
20-leciaswejdziałalności

Ćwiczeniaprzedoperąpoznańską
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Fot.archiwum„CoroDaCamera”

ChórAkademicki
„CoroDaCamera”

hór Akademicki „Coro Da Camera” Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu powstał w 1993 roku
z inicjatywyobecnejdyrygentkiBarbaryDąbrowskiej-Silskiej.Zespółpierwotniedziałałjakostowarzyszenie,a następniezostałobjętypatronatemówczesnejAkademiiRolniczej.Z założeniai z nazwy(z językawłoskiegocoro da
camera oznacza„chórkameralny”)jestzespołemniedużym,składającymsięmaksymalniez 25–30śpiewaków.
Naszrepertuarobejmujeróżnestylei formymuzyczne
–odmuzykidawnejpowspółczesną,odklasykipobardziej
rozrywkowe,lżejszew odbiorzeutwory.Członkamichóru
są studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego
orazinnychpoznańskichuczelni,w przeważającejczęści
amatorzymuzyczni.
„CoroDaCamera”systematyczniewystępujepodczas
uroczystościakademickichrodzimejuczelni.Prowadziteż
aktywną działalność koncertową na terenie Poznania.
Opróczudziałuw licznychimprezachkulturalnychPoznania(wielokrotnyudziałw koncertachstaromiejskich,spotkaniachchórówakademickich,Betlejem Poznańskim,rozmaitychkoncertachorganizowanychprzezPolskiZwiązek
Chórówi Orkiestr),zespółuczestniczyłtakżew wielufestiwalachi konkursachzagranicznych,gdzieniejednokrotnieodnosiłsukcesyi reprezentowałpolskąkulturęoraz
swojąAlma Mater.Byłytomiędzyinnymi:
●
MiędzynarodowyKonkursChórówim.F.Mendelssohna
w Dautphetalw Niemczech(SrebrnyDyplom)(1996)
●
MiędzynarodowyKonkursChórów„CrystalexChor 97”,
NowyBór,Czechy(SrebrnyDyplomi NagrodaSpecjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego)
(1997)
●
XII FestiwalChórówim.StasisaSimkusaw Kłajpedzie
naLitwie(1999)
●
IV MiędzynarodowyFestiwalChórów„AltaAusteria”
w AltoAdige,Włochy(2001)
●
MiędzynarodowyFestiwalMuzykiRomantycznej„VlachovoBrzezi”,Czechy(2003)
●
Prezentacja polskiej kultury bożonarodzeniowej
„StaernenMarkt”,Poczdam,Niemcy(2006).
Rok 2011obfitowałw koncerty,którychzespółodbył
aż 14.Najważniejszez nichto:koncertz cyklu„Muzyka
w Akademii”(prezentacjepoznańskichchórówakademickich)w MuzeumArchidiecezjalnymw Poznaniuorazkoncertyz cyklu„Let’splaytogether”,czylikoncertyz MiędzynarodowąOrkiestrąSymfonicznąGrundtvigaw Polsce
i w Wilnie(maj 2011).W majuwrazz ChóremPolitechniki Poznańskiej wystąpił na koncercie z okazji Tygodnia
Kultury Studenckiej. Ponadto – a może raczej: przede
wszystkim– zespółwziąłudziałw VI Międzynarodowych
ChełmińskichSpotkaniachChóralnych,gdziezdobył II nagrodę(Chełmno, 4czerwca 2011roku).
Rok 2012toopróczoprawmuzycznychróżnychuroczystościuczelnianych(a trochętegobyło!)koncertkolęddla
pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul.
Garbaryw Poznaniu(12stycznia),koncertpodczaswernisażumalarkiKarolinyWaszkiewiczw domuKultury„Słoń-

Fot. 2×ReginaŻebrowska-Zdziabek

Nietylkośpiewamy,łącząnasrównieżsilnewięziprzyjaźni!

ce”w Poznaniu(20kwietnia),udziałw III KoncercieGalowymUniwersytetuPrzyrodniczegow AulaNovaAkademii
Muzycznejim. I.J.Paderewskiegow Poznaniu(24listopada)oraznagraniepłytyz kolędamii utworamibożonarodzeniowymiNie samą nauką uniwersytet żyje.
W dniu 10lutego 2013rokuwystąpiliśmynakoncercie
„Absolwencii ichchóry”,poświęconympamięciprof.StanisławaKulczyńskiego,u któregodyrygenturęstudiowałaniżejpodpisana.Koncertodbyłsięw AulaNovaAkademiiMuzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Nasz zespół
z powodzeniemzaprezentowałsięnatleinnychchórówpoznańskich(międzyinnymichóruOperyPoznańskiej).
W bieżącymrokuchór„CoroDaCamera”obchodzi 20lecieswojejdziałalnościartystycznej.Pragniemyuczcićten
jubileuszwykonaniemprzepięknegodziełapolskiegobaroku,jakimjestCompletorium GrzegorzaGerwazegoGorczyckiego.Jużpracujemynadtymutworem,którymamy
nadziejęwykonaćjesieniąwrazz orkiestrąbarokowąoraz
solistami.Gdziei kiedy– oczywiściezawiadomimy!
Naszepróbytonietylkowytężonapraca,aletakżeokazjadorozrywki,oderwaniasięodnatłokuzajęći problemów,spędzeniaczasuw gronieprzyjaciół,w miłej,pełnej
wzajemnejżyczliwościi humoruatmosferze.Pozapróbamilubimyspotykaćsiętakżenagruncietowarzyskim,starającsięświętowaćwieletradycyjnychokazji,takichjak:
andrzejki,wigiliaBożegoNarodzeniaczypoprostuurodzinylubimieninyktóregośz nas.Zdarzająsiętakżeśluby,
naktórychobowiązkowośpiewamy!
Wszystkich,którychpociągaśpiewzespołowy,wspólna
przygoda,wspólnewyjazdykoncertowe– zapraszamydo
naszegochóru.Niejesttuwymaganedoświadczenieani
wykształceniemuzyczne.

Podczaspróbyw AulaNovaAkademiiMuzycznej
im. I.J.Paderewskiegow Poznaniu(luty 2013)

Próby odbywają się w Domu Studenckim „Jurand”
przyul.Piątkowskiej 94/3a.
Więcejinformacjinanaszejstronieinternetowej:
www.up.poznan.pl/chor
Maszpytanie?Piszlubdzwoń:
adrese-mail:corodacamera@gmail.com
telefon: 698 099 919
Serdeczniezapraszamy!

Barbara Dąbrowska-Silska,
dyrygent i kierownik chóru „Coro Da Camera”
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„Łany”– przygodanapięćlat?!
„Ł

any”– przygodanapięćlat.Takbyłow założeniu.
Minęłojużtyleczasu...i nadalżalodchodzić.
Niepowiem,żebybyłołatwo– coto,tonie.Pierwsze
zajęciabyłyniemalżekoszmarem– dlakogoś,ktonigdynie
miałkontaktuz tańcemklasycznym,tonaprawdęciężka
próba.Niebyłołatwo– noweukłady,nowekrokii citancerze– wydawałomisię,żetrafiłamdogrupy,doktórejnie
wpuszczająmłodych.Aletotylkopozory.Ktoprzetrwa,ten
zostanieczłonkiemtejwielkiej„łanowskiejrodziny”.Przetrwałamroki nieżałuję.
Pierwszykoncertpamiętamdodzisiaj– poprostutakiejtremysięniezapomina.Alepokilkutaktachmuzyki
nerwyznikają,zostajetylkoskupieniei chęćdaniaz siebie
wszystkiego.Jednakzespółtonietylkopróbyi koncerty–
toteżwspólnespotkania,imprezy,wigiliei wyjazdy.
Wspomnieniawieluwakacjii feriispędzonychz „Łanami”odrazuprzywołująnatwarzuśmiech– z zespołemmogłamzobaczyćmiędzyinnymi:CyprTurecki,Francję,Kraj
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klubie„Road 66”chybanikt,ktobyłkiedykolwiekz nami,
niezapomni.Wspomnieńjestmnóstwo– niemożnawymienićwszystkich– aleo jednympragnęjeszczepowiedzieć–
o Wigiliiw zespole, któratradycyjnieodbywasiętużprzed
ŚwiętamiBożegoNarodzenia.Wspaniałaatmosfera– kilkadziesiątosóbsiedzącychrazem,łamiącychsięopłatkiem,
wspólnieśpiewającychkolędy.Wśródnaszawszebyliprzedstawicielewładzuczelni,a częstoswąosobązaszczycałnas
rektornaszejAlma Mater.Jestw tymwspólnota,jakaśmagia,tajemnica.
Towszystkosprzyjatworzeniuniesamowitejwięzi„łanowskiejrodziny”.A jakrodzina– tosympatie,przyjaźnie,
miłości.Dlaniektórychz nastemiłościpozostałynacałe
życie.Wśródludzi,którzysiępoznaliw zespole,jestblisko
pięćdziesiątmałżeństw.Jaw połowieteżdonichnależę.
Dlategoprzygodaz „Łanami”,któramiałatrwaćpięćlat,
istniećbędziedokońcamojegożycia.
Wszystkimtym,którzysięzastanawiają,czywstąpićdo
ZespołuPieśnii Tańca„Łany”,powiemjedno:naprawdę
warto.
Joanna Wojtowicz

…anawetNocKupały

Fot.2×archiwumZPiT„Łany”

Baskóww Hiszpanii,Włochy,Meksyk,Bułgarię–wszystkichniesposóbwymienić.Aleprzeżyć,jakichdostarczają,
niemożnazapomnieć– mieszkanieu rodzinhiszpańskich,
niemieckich,meksykańskichpozwoliłomipoznaćkulturę
danegokrajuodpodszewki,a częstebarieryjęzykowesprawiały,żeczuliśmyz niminiemalnierozerwalnąwięźemocjonalną.Festiwale,naktórychmogliśmyreprezentować
UniwersytetPrzyrodniczy,Poznańi Polskę,przedstawiająckulturęi folklornaszegokraju,kiedypoznawaliśmyludziz najdalszychzakątkówświata,nauczyłynasdużejtolerancjii szacunkudla– częstoniezrozumiałejw naszym
kraju– odmienności.Oczywiścieniewszystkobyłoróżowe
i wspaniałe– częstokoncertykończyłysiępóźnow nocy,
próbyodbywałysięw temperaturzeponad 40stopni,ale
tonaprawdęniewielkacenazaspotkaniaz innymizespołami,naukęinteresującychzabaw,pioseneki tańców,nowe– częstobardzoegzotyczne– przyjaźnie.
Każdej zimy wyjeżdżaliśmy na obozy narciarskie –
wspólnegoszusowaniai wieczorówz kapeląw Kolibielub

Fot.A.Woźniak

Wielkanocu„Łanów”...

…BożeNarodzenie…

BiuroPraktykZagranicznych

dr Izabela Lipińska,
koordynator

Fot.archiwumIzabeliLipińskiej

WAustralii

WWielkiejBrytanii

Fot.IzabelaLipińska

iuroPraktykZagranicznychnaUniwersyteciePrzyrodniczym ma ponad 20-letnią tradycję. Ich twórcą
i koordynatorem był prof. dr hab. Stanisław Drzymała,
któryrozpocząłwspółpracęodkontaktówz przedstawicielamiNiemiec,WielkiejBrytaniii Holandii.W tokuodbywanychpraktykstudencinabywaliumiejętnościzgodne
z ichkierunkiemStudiów,mieliteższansęnapozyskanie
dodatkowychśrodkówfinansowychnakontynuowaniestudiów.Głównymiadresatamiofertybylistudenci(wówczas)
WydziałuRolniczegoi Ogrodniczego.Wieluspośródnich
nawiązałomiędzynarodowekontaktyi rozpoczęłowspółpracęzawodową,pozostającdodzisiajw stałymkontakcie
z uczelnią.
Przezwielelatistnieniaofertapraktykulegałamodyfikacjom. Przede wszystkim została poszerzona o nowe
kraje. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do – oprócz
państwwymienionychpowyżej– Szwajcarii,Norwegii,Danii,USA,Kanady,Francji,Australii,NowejZelandiioraz
naUkrainę.Propozycjadotyczyniemalżewszystkichwydziałówuniwersytetu.Pewnejzmianieuległtakżeichcharakter.Studencinabywająwiedzęnietylkopraktyczną,ale
i teoretyczną,potrafiąswobodnieposługiwaćsięjęzykiem
obcym,uzupełniająswójbudżet,mająteżmożliwośćkontynuacjinaukinalokalnychuniwersytetach.Przykładem
możebyćamerykański„ProgramOhio”,którypoodbyciu
stażuoferujestudentomsemestralnąnaukęnaOhioStateUniversity.W wieluwypadkachpraktykawiążesięz odbyciemspecjalistycznychszkoleń,wykładów,warsztatów
orazmożliwościąudziałuw imprezachintegracyjnych(wycieczkachczyimprezachlokalnych).
Przebiegpraktykjestustalanyindywidualniez przedsiębiorstwemprzyjmującymi uczelnią,uwzględniająckierunek studiów. Długość wyjazdów wah a się od jednego
miesiąca– w wypadkukrótkichzimowychwyjazdówdo
WielkiejBrytanii,doroku– w wypadkupraktykw USA,
Australiii NowejZelandii.Każdystudentotrzymujeoficjalnydokumentpotwierdzającyodbyciepraktyk.
Biuro Praktyk Zagranicznych oprócz wysyłania studentówpozaPolskę,przyjmujegrupęstudentówz Ukrainy,w ramachwspółpracyz UniwersytetemSumskim.
Ofertypraktyksąprzygotowywanew oparciuowieloletnie umowy zawierane z międzynarodowymi oraz polskimprzedsiębiorcami.Jesteśmyczłonkiemmiędzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training,
która przygotowuje staże w ramach współpracy około
czterdziestupodmiotównacałymświecie.
Nadorganizacjąwyjazdów,ichkontroląmerytoryczną
orazprzebiegiemwspółpracujęz lic.AmandąCiechańską.
Serdeczniezapraszamydoodwiedzenianaszegobiura
i zapoznaniasięz ciąglepowiększającąsięofertąpraktyk
zagranicznych.

Fot.IzabelaLipińska

B

WNowejZelandii
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BiuroKarier
spółczesnyrynekpracyoczekujeodabsolwentówuczelniwyższychokreślonychkompetencjiuzyskanychnie
tylkopodczasnauki,alerównieżnakanwiedoświadczeniazawodowego.W tymcelunawiększościuczelnipowołanobiura
karier,któreumożliwiająstudentom,jużw trakciestudiów,
zdobycieciekawegodoświadczenia,wręczpożądanegoprzez
pracodawców.
Biurakarier(careersservices)tonietylkodomenaPolski.
Instytucjeteistniejąrównieżw takichkrajachwysokorozwiniętych,jak:WielkaBrytania,IrlandiaczyStanyZjednoczone.
Potrzebaistnieniatakiegobiurawynikaz kilkupowodów.
Z rokunarokrośnieliczbaosóbkończącychszkoływyższe.
Młodziludzieniesązbytdobrzezaznajomieniz rynkiempracy,zasadamijegofunkcjonowania,wymaganiamistawianymi
przezpracodawców,jakteżsposobamiszukaniapracy,tworzeniadokumentówaplikacyjnychorazmetodamiautoprezentacjipodczasrozmowykwalifikacyjnej.Tęwiedzęstudent
lubabsolwentmożeznaleźćwłaśniew BiurzeKarierfunkcjonującymnanaszejuczelni.
BiuroKariernaUniwersyteciePrzyrodniczymw Poznaniuzostałopowołanewiosną 2002roku,uzyskującgrantministerialnyorazpoparciewładzuczelni.Służypomocązarównostudentom,jaki absolwentomszukającymzatrudnienia,
poradyzawodowejorazinformacjio rynkupracy,o pracodawcach,instytucjachsamorządowychi organizacjachpozarządowychposzukującychnajodpowiedniejszychkandydatówna
wolnemiejscapracy,stażeczypraktyki.

Fot.archiwumBK

W

NaTargachPracyiPrzedsiębiorczości2013

Jednymiz najciekawszychpraktykorazstażyodbytych
przeznaszychstudentówi absolwentówbyły:
●
stażestudenckiew UrzędzieMiastaPoznaniaprzeznaczonedlastudentów IV i V rokupoznańskichuczelni
●
bezpłatnepraktykistudentóww wybranychoddziałach
AgencjiRestrukturyzacjii ModernizacjiRolnictwanaterenieWielkopolski
●
praktykiw WielkopolskimUrzędzieWojewódzkimw ramachrealizacjiprojektu„Wakacyjnepraktykistudenckie
w WielkopolskimUrzędzieWojewódzkim”
●
praktyki w stu gospodarstwach, które uzyskały tytuł
„WielkopolskiRolnikRoku”w ramachkonkursuLoża
Laureatów– powstałejz inicjatywyMarszałkaWojewództwaWielkopolskiego.
DonajatrakcyjniejszychinicjatywBiuraKariernależą:
spotkaniaz przedsiębiorcamipodnazwą„Cytrynarium”,
któreodbywająsięw ramachakcjiWielkopolskaPrzedsiębiorczai Kreatywnaorazzajęciawarsztatowez pozyskiwaniaśrodkównaprowadzeniedziałalnościgospodarczej
realizacja,wewspółpracyz UrzędemMiastaPoznania,pilotażowegoprojektu„Zakładaniei prowadzeniedziałalnościgospodarczej”
realizacja ponad 40 szkoleń warsztatowych na temat
umiejętności miękkich, poruszania się na rynku pracy
orazzakładaniadziałalnościgospodarczej.

●

●

●
●

●

●
●
●
●

Naszadziałalność:
dostarczastudentomi absolwentominformacjeo możliwościachpodnoszeniaswoichkwalifikacji
wspierapodczastworzeniadokumentówaplikacyjnych
pomagaw przygotowaniuaplikantadorozmowykwalifikacyjnej
informujeo możliwościachodbyciapraktykponadprogramowych
organizujeszkoleniai warsztaty
doradzanatematkształtowaniaścieżkikariery
nawiązujei utrzymujekontaktyz pracodawcami
zbierai udostępniaofertypracy.

●

●

Emilia Sychocka
Pracodawcyorazinstytucjesamorządowemogąuzyskać
wsparciew dziedzinie:
●
rekrutacjikandydatównapraktykęstudencką,dopracy
lubnastażzawodowy
●
preselekcjikandydatównazgłoszonąpraktykęstudencką,ofertępracylubstażzawodowy
●
organizacjispotkańinformacyjnychlubrekrutacyjnych
pracodawcówz potencjalnymikandydatamidopracy
●
prezentacjiswojejofertypodczasTargówPracyorganizowanychnauczelni.
BiuroKarierUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu
współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, a także
z AgencjąRestrukturyzacjii ModernizacjiRolnictwa.W ramachpowyższejwspółpracystudencii absolwencimogązdobywaćbardzociekawedoświadczeniezawodowepodczasstaży,praktykorazwolontariatu.
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