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Wi�tam�
mło�dzież�za�in�te�re�so�wa�ną�stu�dia�mi�na�Uni�wer�sy�te�cie
Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu.�

Na�sza� uczel�nia� po�sia�da� naj�wyż�sze� upraw�nie�nia
aka�de�mic�kie,�a pod�wzglę�dem�po�ten�cja�łu�na�uko�we�go
i ka�dro�we�go�zaj�mu�je�trze�cie�miej�sce�w re�gio�nie.�

Stu�dia�rol�ni�czo�-le�śne�ma�ją�w Wiel�ko�pol�sce�po�nad
140-let�nią� tra�dy�cję.� Zo�sta�ły� za�po�cząt�ko�wa�ne� przez
wiel�kie�go�fi�lo�zo�fa�i przy�rod�ni�ka,�eko�no�mi�stę�i dzia�ła�-
cza�na�ro�do�we�go�– Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�skie�go,�od 1996
ro�ku�pa�tro�na�uczel�ni.�

Ofer�ta�edu�ka�cyj�na�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu�do�sto�so�wa�na�jest�do�wy�mo�gów�sze�ro�ko
ro�zu�mia�nej�prze�strze�ni�przy�rod�ni�czej�oraz�kształ�to�-
wa�nia�i ochro�ny�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.�Ofe�ro�wa�-
ne� stu�dia�przy�go�to�wu�ją� spe�cja�li�stów�w dzie�dzi�nie�
go�spo�dar�ki�żyw�no�ścio�wej,�sek�to�ra�le�śno�-drzew�ne�go
i agro�biz�ne�su.�Pro�gra�my�kształ�ce�nia�uwzględ�nia�ją
in�ten�syw�nie�roz�wi�ja�ją�ce�się�tech�no�lo�gie,�no�wo�cze�sną
wie�dzę�bio�lo�gicz�ną�i tech�no�lo�gie�in�for�ma�cyj�ne,�a tak�-
że�roz�wią�za�nia�eko�lo�gicz�ne�i glo�bal�ne�zja�wi�ska�przy�-

rod�ni�cze.�Du�żą�po�pu�lar�no�ścią�od�lat�cie�szą�się:�bio�tech�no�lo�gia,�die�te�ty�ka,�le�śnic�two,�fi�nan�se
i ra�chun�ko�wość,�go�spo�dar�ka�prze�strzen�na,�ochro�na�śro�do�wi�ska� i ar�chi�tek�tu�ra�kra�jo�bra�zu,
a w ostat�nich�la�tach�we�te�ry�na�ria�oraz�eko�ener�ge�ty�ka�– kie�run�ki�pro�wa�dzo�ne�od 2011�ro�ku.�

W od�po�wie�dzi�na�po�trze�by�oto�cze�nia�go�spo�dar�cze�go�w 2013�ro�ku�uru�cho�mio�no�ko�lej�ne�no�we�kie�-
run�ki:�in�ży�nie�rię�i go�spo�dar�kę�wod�ną,�pro�jek�to�wa�nie�me�bli oraz�me�dy�cy�nę�ro�ślin.�Łącz�-
nie�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu�kształ�ci�na 25�kie�run�kach�stu�diów.�

Atu�tem�na�sze�go�kształ�ce�nia�jest�to,�że�więk�szość�kie�run�ków�koń�czy�się�nada�niem�ty�tu�łu�za�wo�-
do�we�go�„in�ży�nier”.�Wy�jąt�kiem�jest�ar�chi�tek�tu�ra�kra�jo�bra�zu,�po�któ�rej�ab�sol�went�otrzy�mu�je�ty�tuł
„in�ży�nier�ar�chi�tekt�kra�jo�bra�zu”�oraz�we�te�ry�na�ria,�któ�ra�jest�pro�wa�dzo�na�na�jed�no�li�tych�stu�diach
ma�gi�ster�skich�i koń�czy�się�nada�niem�ty�tu�łu�„le�karz�we�te�ry�na�rii”.�

Po�ukoń�cze�niu�stu�diów�pierw�sze�go�stop�nia�moż�li�we�jest�pod�ję�cie�dal�sze�go�kształ�ce�nia�na 17�kie�-
run�kach�stu�diów�dru�gie�go�stop�nia.
Sza�now�ni�Kan�dy�da�ci,�pra�gnę�za�pew�nić,�że�uczel�nia�na�sza�do�ło�ży�wszel�kich�sta�rań,�aby�speł�-

nić�Wa�sze�ocze�ki�wa�nia.�Za�pra�sza�my�am�bit�ną�mło�dzież�o ukie�run�ko�wa�nych�za�in�te�re�so�wa�niach.
Dys�po�nu�je�my�no�wo�cze�sną�ba�zą�la�bo�ra�to�ryj�ną�i po�sia�da�my 12�wła�snych�za�kła�dów�do�świad�czal�nych,
w któ�rych�moż�li�we�jest�pro�wa�dze�nie�ba�dań�apli�ka�cyj�nych,�re�ali�za�cja�za�jęć�te�re�no�wych,�prak�tyk�za�-
wo�do�wych�i prac�dy�plo�mo�wych.�

Gwa�ran�tu�je�my�bar�dzo�do�bre�wa�run�ki�stu�dio�wa�nia,�wy�so�ką�ja�kość�kształ�ce�nia�i przy�chyl�ność
do�świad�czo�nej�ka�dry.�Stu�den�ci�ma�ją�licz�ne�moż�li�wo�ści�roz�wo�ju�wła�snych�pa�sji�oraz�za�in�te�re�so�wań
spor�to�wych�i ar�ty�stycz�nych.�

Sta�łe�do�sko�na�le�nie�pro�gra�mów�kształ�ce�nia�i wy�so�ki�stan�dard�dzia�łal�no�ści�ba�daw�czej�– to�prio�-
ry�te�ty�władz�uczel�ni,�a dla�ab�sol�wen�tów�– licz�ne�moż�li�wo�ści�na�ryn�ku�pra�cy.�

Dzia�ła�nia�in�we�sty�cyj�ne�i mo�der�ni�za�cyj�ne,�tro�ska�o wszech�stron�ny�roz�wój�in�te�lek�tu�al�ny�i fi�zycz�-
ny�mło�dzie�ży�two�rzą�uczel�nię�przy�ja�zną�stu�den�tom.�
Za�chę�cam�do�do�ko�na�nia�traf�ne�go�wy�bo�ru.

prof. dr hab. Monika Kozłowska
prorektor ds. studiów
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne I stop�nia�
(in�ży�nier�skie�– 7�se�me�strów)
Kie�run�ki

ROL�NIC�TWO
Spe�cjal�no�ści

� agro�no�mia
� ho�dow�la�ro�ślin�i na�sien�nic�two
� ochro�na�ro�ślin

BIO�TECH�NO�LO�GIA
OCHRO�NA�ŚRO�DO�WI�SKA
IN�FOR�MA�TY�KA I AGRO�IN�ŻY�NIE�RIA�
EKO�ENER�GE�TY�KA�
IN�ŻY�NIE�RIA�ROL�NI�CZA

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne II stop�nia�
(ma�gi�ster�skie�– 3�se�me�stry)
Kie�run�ki

ROL�NIC�TWO
BIO�TECH�NO�LO�GIA
OCHRO�NA�ŚRO�DO�WI�SKA�
(po�stu�diach�li�cen�cjac�kich 4�se�me�stry)
IN�FOR�MA�TY�KA I AGRO�IN�ŻY�NIE�RIA�
IN�ŻY�NIE�RIA�ROL�NI�CZA

Stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne I stop�nia�
(in�ży�nier�skie�– 7�se�me�strów)
Kie�run�ki

ROL�NIC�TWO
IN�FOR�MA�TY�KA I AGRO�IN�ŻY�NIE�RIA�
EKO�ENER�GE�TY�KA
IN�ŻY�NIE�RIA�ROL�NI�CZA

Stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne II stop�nia�
(ma�gi�ster�skie�– 3�se�me�stry)
Kie�run�ki

ROL�NIC�TWO
OCHRO�NA�ŚRO�DO�WI�SKA�
IN�FOR�MA�TY�KA I AGRO�IN�ŻY�NIE�RIA�
IN�ŻY�NIE�RIA�ROL�NI�CZA

Na�kie�run�ku:�rol�nic�two stu�dent�ma�moż�li�wość�zdo�by�-
cia�wie�dzy�i umie�jęt�no�ści,�któ�ra�po�zwa�la�na�sa�mo�dziel�ne�pro�-
wa�dze�nie�przed�się�bior�stwa�rol�ni�cze�go�i do�radz�twa�rol�ni�cze�-
go,�dzia�łal�no�ści�usłu�go�wej�w oto�cze�niu�tej�ga�łę�zi�go�spo�dar�ki
na�ro�do�wej,� a tak�że�do�pra�cy�w szkol�nic�twie.�Spe�cjal�ność:
agro�no�mia jest�ofer�tą�dla�stu�den�tów�za�in�te�re�so�wa�nych�pro�-
wa�dze�niem�no�wo�cze�sne�go�go�spo�dar�stwa�rol�ni�cze�go,�otwar�-
te�go�na�in�no�wa�cyj�ne�funk�cje�rol�nic�twa�w go�spo�dar�ce�na�ro�do�-
wej,�a tak�że�funk�cjo�no�wa�nia�go�spo�dar�stwa�eko�lo�gicz�ne�go.
Pro�gram� spe�cjal�no�ści:� ochro�na� ro�ślin przy�go�to�wu�je� do
wpro�wa�dza�nia�me�tod�in�te�gro�wa�nej�ochro�ny�ro�ślin�bez�piecz�-
nych�dla�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go,�czło�wie�ka�i zwie�rząt,�na�-

Wydział�
Rolnictwa
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Wyjazd�studyjny�– Targi�AGRI�TECHNICA,�Hanower,�Niemcy

W�laboratorium
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to�miast�w ra�mach�spe�cjal�no�ści:�ho�dow�la�ro�ślin�i na�sien�-
nic�two stu�den�ci�po�zna�ją�no�wo�cze�sne�me�to�dy�ho�dow�li�ro�ślin
i pro�duk�cji� na�sien�nej,� oce�ny� ma�te�ria�łów� siew�nych� oraz�
uwa�run�ko�wa�nia�praw�ne�funk�cjo�no�wa�nia�na�sien�nic�twa�i ho�-
dow�li�ro�ślin.�Od 2012�ro�ku�więk�sza�część�za�jęć�od�by�wa�się
w no�wo�cze�śnie�wy�po�sa�żo�nych�sa�lach�wy�kła�do�wych�i ćwi�cze�-
nio�wych�w no�wo�wy�bu�do�wa�nym�Bio�cen�trum.

W ra�mach�kie�run�ku:�in�ży�nie�ria�rol�ni�cza stu�dia�przy�-
go�to�wu�ją�ab�sol�wen�tów�do�użyt�ko�wa�nia�i ob�słu�gi�tech�nicz�-
nej�ma�szyn�sto�so�wa�nych�w rol�nic�twie�i prze�twór�stwie�pło�-
dów�rol�nych,�da�ją�ab�sol�wen�tom�wie�dzę�i umie�jęt�no�ści�do
sa�mo�dziel�ne�go�i twór�cze�go�wy�ko�rzy�sta�nia�nie�kon�wen�cjo�-
nal�nych�źró�deł�ener�gii�wy�stę�pu�ją�cych�w rol�nic�twie�i je�go
oto�cze�niu,�przy�go�to�wu�ją�też�spe�cja�li�stów�do�or�ga�ni�zo�wa�nia
i pro�wa�dze�nia�przed�się�biorstw�usłu�go�wych�dla�rol�nic�twa
i je�go�oto�cze�nia�oraz�prze�twór�stwa�rol�no�-spo�żyw�cze�go.�Stu�-
dia�sta�cjo�nar�ne�są�re�ali�zo�wa�ne�dla�spe�cjal�no�ści:�tech�ni�ka
rol�ni�cza�lub�eko�no�mi�ka�i or�ga�ni�za�cja�usług�tech�nicz�nych
w rol�nic�twie,�na�to�miast�stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne�dla�spe�cjal�-
no�ści:�tech�ni�ka�rol�ni�cza�lub�in�ży�nie�ria�ae�ro�ener�ge�ty�ki.�

In�te�re�su�jesz�się�in�for�ma�ty�ką�– wy�bierz�stu�dia�na�kie�-
run�ku:�in�for�ma�ty�ka�i agro�in�ży�nie�ria.�Dwu�stop�nio�we
stu�dia�przy�go�to�wu�ją�ab�sol�wen�tów�do�sa�mo�dziel�ne�go�i twór�-
cze�go�roz�wi�ja�nia�i wdra�ża�nia�no�wo�cze�snych�tech�no�lo�gii�in�-
for�ma�tycz�nych�w sze�ro�ko�ro�zu�mia�nych�ob�sza�rach�rol�nic�-
twa� oraz� go�spo�dar�ki� rol�no�-spo�żyw�czej.� Ab�sol�went� te�go
kie�run�ku�dys�po�nu�je�uni�ka�to�wym�ze�sta�wem�umie�jęt�no�ści
i kom�pe�ten�cji�za�wo�do�wych,�co�po�zwa�la�mu�na�lep�sze�do�-
sto�so�wa�nie�do�dy�na�micz�nie�zmie�nia�ją�ce�go�się�ryn�ku�pra�cy
oraz�ocze�ki�wań�pra�co�daw�ców.

Kie�ru�nek:�eko�ener�ge�ty�ka,�sta�no�wią�cy�kon�ty�nu�ację
ma�kro�kie�run�ku�o tej�sa�mej�na�zwie,�stwa�rza�stu�den�to�wi
moż�li�wość�uzy�ska�nia�wie�dzy�i umie�jęt�no�ści�w za�kre�sie�po�-
zy�ski�wa�nia�ener�gii�ze�źró�deł�od�na�wial�nych�z za�cho�wa�niem
za�sad�sze�ro�ko�po�ję�tej�ochro�ny�śro�do�wi�ska.�In�ter�dy�scy�pli�-
nar�ny� cha�rak�ter� wy�kształ�ce�nia� umoż�li�wi� ab�sol�wen�to�wi
pra�cę�w sek�to�rze�ener�ge�tycz�nym,�a tak�że�prze�my�śle�rol�no�-
-spo�żyw�czym�i le�śnic�twie.

Je�śli� in�te�re�su�jesz� się� za�gad�nie�nia�mi� zwią�za�ny�mi
z kształ�to�wa�niem�śro�do�wi�ska,�po�dej�mij�stu�dia�in�ży�nier�skie
i ma�gi�ster�skie�na�kie�run�ku:�ochro�na�śro�do�wi�ska.�Stu�-
dent�zdo�by�wa�wie�dzę�z za�kre�su�pro�ble�ma�ty�ki�mo�ni�to�ro�wa�-
nia� za�gro�żeń,� po�dej�mo�wa�nia� dzia�łań� pro�fi�lak�tycz�nych
i ochron�nych,�a tak�że�kra�jo�wych�i mię�dzy�na�ro�do�wych�prze�-
pi�sów�oraz�ak�tów�nor�ma�tyw�nych�z za�kre�su�ochro�ny�śro�do�-

wi�ska�i kon�su�men�ta�żyw�no�ści.�Na�stu�diach�ma�gi�ster�skich
stu�dent�mo�że�po�sze�rzać�swo�je�za�in�te�re�so�wa�nia�na�spe�cja�li�-
za�cjach:� ochro�na� przy�ro�dy� i za�rzą�dza�nie� jej� za�so�ba�mi,
ochro�na�wód�i po�wie�trza,�ochro�na�i kształ�to�wa�nie�za�so�bów
gle�bo�wych,�bio�ge�oche�mia�eko�sys�te�mów,�mo�ni�to�ring�i oce�na
śro�do�wi�ska.�Stu�dia�na�kie�run�ku:�ochro�na�śro�do�wi�ska
kształ�cą�spe�cja�li�stów�do�brze�przy�go�to�wa�nych�do�or�ga�ni�za�-
cji,�za�rzą�dza�nia,�kon�tro�li�i pro�gra�mo�wa�nia�za�gad�nień�zwią�-
za�nych�z sze�ro�ko�ro�zu�mia�ną�pro�ble�ma�ty�ką�ochro�ny�śro�do�-
wi�ska.

Bio�tech�no�lo�gia in�te�gru�je�róż�ne�ob�sza�ry�współ�cze�snej
bio�lo�gii�eks�pe�ry�men�tal�nej�oraz�tech�no�lo�gii�w ce�lu�wy�ko�rzy�-
sta�nia�or�ga�ni�zmów�ży�wych�dla�uzy�ska�nia�no�wych�pro�duk�-
tów�i in�no�wa�cyj�nych�pro�ce�sów�wy�twór�czych,�znaj�du�ją�cych
za�sto�so�wa�nie�w prze�my�śle�far�ma�ceu�tycz�nym,�dia�gno�sty�ce
me�dycz�nej,�prze�my�śle�spo�żyw�czym,�ochro�nie�śro�do�wi�ska,�ho�-
dow�li,�pro�duk�cji�ro�ślin�nej�i zwie�rzę�cej�oraz�w pro�duk�cji�ma�-
te�ria�łów�no�wej�ge�ne�ra�cji.�Ce�lem�kształ�ce�nia�jest�zdo�by�cie
wie�dzy�i umie�jęt�no�ści�do�spraw�ne�go�po�ru�sza�nia�się�na�sty�ku
tech�no�lo�gii�i współ�cze�snych�me�tod�bio�lo�gii�eks�pe�ry�men�tal�-
nej.�W ra�mach�stu�diów�ma�gi�ster�skich�moż�na�wy�brać�jed�ną
z czte�rech�spe�cja�li�za�cji:�bio�tech�no�lo�gia�w pro�duk�cji�ro�ślin�nej,
bio�tech�no�lo�gia�w pro�duk�cji�zwie�rzę�cej,�bio�tech�no�lo�gia�prze�-
my�sło�wa,�dia�gno�sty�ka�ge�ne�tycz�na.�Za�ję�cia�na�tym�kie�run�ku
pro�wa�dzą�wy�bit�ni�spe�cja�li�ści�i dla�te�go�bio�tech�no�lo�gia�na�Uni�-
wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu�uwa�ża�na�jest�za�jed�-
ną�z naj�lep�szych�w kra�ju.�

Stu�den�ci�wszyst�kich�kie�run�ków�na�by�wa�ją�tak�że�od�po�-
wied�nich�kom�pe�ten�cji�spo�łecz�nych,�nie�zbęd�nych�do�pra�cy
w ze�spo�le,�pro�wa�dze�nia�dys�ku�sji�oraz�po�dej�mo�wa�nia�opty�-
mal�nych�de�cy�zji�w wa�run�kach�nie�pew�no�ści�i ry�zy�ka.

prof. dr hab. Wie sław Ko zia ra, 
dzie kan
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�
i nie�sta�cjo�nar�ne

Kie�ru�nek
LE�ŚNIC�TWO

Spe�cjal�no�ści
� go�spo�dar�ka�le�śna
� ochro�na�śro�do�wi�ska�le�śne�go
� przed�się�bior�czość�le�śna

Je�śli�chce�cie�stu�dio�wać�na�wy�dzia�le�łą�czą�cym�dłu�gą�tra�-
dy�cję�z no�wo�cze�sno�ścią,�wy�bierz�cie�Wy�dział�Le�śny,�któ�re�-
go�po�cząt�ki�się�ga�ją 1919�ro�ku,�kie�dy�to�na�ów�cze�snym�Uni�-
wer�sy�te�cie�Po�znań�skim�roz�po�czął�swą�dzia�łal�ność�Wy�dział
Rol�ni�czo�-Le�śny.�Nie�daw�no�ob�cho�dzi�li�śmy 90-le�cie�stu�diów
le�śnych!��

Pro�po�nu�je�my�Wam�stu�dia�da�ją�ce�wszech�stron�ną,�teo�re�-
tycz�ną�i prak�tycz�ną�wie�dzę�w za�kre�sie�sze�ro�ko�ro�zu�mia�nej
go�spo�dar�ki�le�śnej.�Pro�gram�obej�mu�je�za�gad�nie�nia�zwią�za�-

Wydział�
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ne�z na�uka�mi�przy�rod�ni�czy�mi,�tech�nicz�no�-le�śny�mi�i eko�no�-
micz�ny�mi.�

Obec�nie� stu�dia� na� na�szym�wy�dzia�le� są� re�ali�zo�wa�ne
w sys�te�mie�dwu�stop�nio�wym.�Sta�cjo�nar�ne�stu�dia�pierw�sze�-
go�stop�nia�(in�ży�nier�skie)�trwa�ją 7�se�me�strów�(3,5�ro�ku),
a dru�gie�go�stop�nia�(ma�gi�ster�skie)�dal�sze 3�se�me�stry.�Pro�-
gram�stu�diów�nie�sta�cjo�nar�nych�obej�mu�je 4-let�nie�stu�dia
in�ży�nier�skie�i 2-let�nie�ma�gi�ster�skie.

Na�po�cząt�ko�wych�la�tach�stu�diów�wy�kła�da�się�przed�mio�-
ty�ogól�ne�i pod�sta�wo�we�(na�przy�kład:�bo�ta�ni�ka�le�śna�z den�-
dro�lo�gią�i fi�to�so�cjo�lo�gią;�den�dro�me�tria;�eko�lo�gia�z so�zo�lo�-
gią;� geo�de�zja� le�śna;� gle�bo�znaw�stwo� le�śne;� go�spo�dar�ka
ło�wiec�ka;�ma�szy�no�znaw�stwo�le�śne;�ochro�na�przy�ro�dy;�zoo�-
lo�gia�le�śna).�Na�wyż�szych�la�tach�po�ja�wia�ją�się�przed�mio�ty
kie�run�ko�we,�za�wo�do�we�i spe�cja�li�za�cyj�ne,�do�ty�czą�ce�głów�-
nie�ho�dow�li�i ochro�ny�la�su,�użyt�ko�wa�nia�za�so�bów�le�śnych
oraz�urzą�dza�nia�i or�ga�ni�za�cji�le�śnic�twa.�

Spe�cy�fi�ką�na�sze�go�wy�dzia�łu�są�licz�ne�za�ję�cia�te�re�no�we,
któ�re�nie�tyl�ko�utrwa�la�ją�w prak�ty�ce�wcze�śniej�zdo�by�tą
wie�dzę�teo�re�tycz�ną,�ale�tak�że�in�te�gru�ją�na�szych�stu�den�tów.
Z du�mą�pod�kre�śla�my,�że�stu�diu�je�się�u nas�w mi�łej,�ko�le�-
żeń�skiej�at�mos�fe�rze.�

Ja�ko�ab�sol�wen�ci�na�sze�go�wy�dzia�łu�bę�dzie�cie�mo�gli�pod�-
jąć�pra�cę�w jed�nost�kach�ad�mi�ni�stra�cji�la�sów�pań�stwo�wych
i ko�mu�nal�nych�lub�w la�sach�in�nych�wła�sno�ści,�w za�kła�dach
usług�le�śnych,�biu�rach�urzą�dza�nia�la�su,�par�kach�na�ro�do�wych
i kra�jo�bra�zo�wych,�szkol�nic�twie�le�śnym,�pla�ców�kach�na�uko�-
wych,�in�sty�tu�cjach�zwią�za�nych�z le�śnic�twem�i prze�strzen�-
nym�za�go�spo�da�ro�wa�niem�kra�ju,�a tak�że�w�ad�mi�ni�stra�cji�pań�-
stwo�wej� i sa�mo�rzą�do�wej,� na� sta�no�wi�skach� spe�cja�li�stów
ochro�ny�śro�do�wi�ska.�Uzy�ska�na�wie�dza�i umie�jęt�no�ści�umoż�-
li�wią�Wam�tak�że�otwie�ra�nie�firm�usłu�go�wych�lub�po�dej�mo�-
wa�nie�pra�cy�w pry�wat�nych�pod�mio�tach�go�spo�dar�czych,�dzia�-
ła�ją�cych�na�rzecz�le�śnic�twa�oraz�ochro�ny�śro�do�wi�ska.

Na�szym�stu�den�tom�ofe�ru�je�my�moż�li�wość�pod�ję�cia�stu�-
diów�le�śnych�w Szwe�cji�(Al�narp�ko�ło�Malmö)�w ra�mach�wy�-
mia�ny za�gra�nicz�nej�stu�den�tów,�od�by�wa�ją�cej�się�dzię�ki pro�-
gra�mom Era�smus�oraz Eu�ro�fo�re�ster.

Kto�ze�chce�roz�wi�jać�swo�je�za�in�te�re�so�wa�nia�przy�rod�ni�-
cze,�bę�dzie�miał�ta�ką�moż�li�wość�w 10�sek�cjach�pręż�nie�dzia�-
ła�ją�ce�go�Ko�ła�Le�śni�ków.�Każ�dy�znaj�dzie�tu�coś�dla�sie�bie:
bo�ta�ni�cy,�or�ni�to�lo�dzy,�mi�ło�śni�cy�nie�to�pe�rzy�czy�za�pa�le�ni
my�śli�wi.�Na�wy�dzia�le�dzia�ła�tak�że�ze�spół�trę�ba�czy�my�śliw�-
skich�„Ve�na�tor”,�naj�bar�dziej�uty�tu�ło�wa�na�gru�pa�te�go�ty�pu
w Pol�sce.�Za�in�te�re�so�wa�nych�drze�wa�mi�i krze�wa�mi�za�pra�-
sza�my�do�pięk�ne�go�o każ�dej�po�rze�ro�ku�Ogro�du�Den�dro�lo�-
gicz�ne�go,�któ�re�go�ko�lek�cja�li�czy�oko�ło 900�tak�so�nów�ro�ślin
drze�wia�stych.�A dla�spra�gnio�nych�wra�żeń�i przy�go�dy�pro�-
po�nu�je�my�da�le�kie�po�dró�że�przy�rod�ni�cze,�na�przy�kład�w sy�-
be�ryj�ską�taj�gę�(współ�pra�cu�je�my�z Wy�dzia�łem�My�śliw�skim
Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Ir�kuc�ku).

Ma�my�na�dzie�ję,�że�zde�cy�du�je�cie�się�na�pod�ję�cie
stu�diów�na�na�szym�wy�dzia�le.�Ser�decz�nie�Was�do�te�-
go�za�chę�ca�my!

prof. dr hab. Roman Gornowicz,
dziekan
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Kie�run�ki
ZOO�TECH�NI�KA

Spe�cjal�no�ści
� ho�dow�la�zwie�rząt�
� ho�dow�la�zwie�rząt�wol�no�ży�ją�cych�
i ama�tor�skich

� eko�lo�gicz�ny�chów�zwie�rząt
� ani�mal�pro�duc�tion�ma�na�ge�ment�(II sto�pień)

BIO�LO�GIA�(I i II sto�pień)
Spe�cjal�ność

� bio�lo�gia�sto�so�wa�na
TU�RY�STY�KA I RE�KRE�ACJA�(I sto�pień)

Spe�cjal�ność
� agro�tu�ry�sty�ka

TU�RY�STY�KA�PRZY�ROD�NI�CZA�(II sto�pień)
WE�TE�RY�NA�RIA
EU�RO�PE�AN�MA�STER�OF�COM�PA�RA�TI�VE
MOR�PHO�LO�GY

To�je�den�z naj�star�szych�wy�dzia�łów�obec�ne�go�Uni�wer�sy�-
te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�Je�go�po�ten�cjał�na�uko�wy�to
dziś 106�na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich,�w tym 43�sa�mo�dziel�nych
pra�cow�ni�ków�na�uko�wych�(wśród�nich 22�pro�fe�so�rów�ty�tu�lar�-
nych)�i 63�oso�by�ze�stop�niem�na�uko�wym�dok�to�ra�oraz 45�pra�-
cow�ni�ków in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�nych�i ad�mi�ni�stra�cyj�nych.�

Wy�dział�pro�wa�dzi�dzia�łal�ność�dy�dak�tycz�ną�oraz�na�uko�-
wo�-ba�daw�czą.

W ofer�cie�dy�dak�tycz�nej�wy�dzia�łu znaj�du�ją�się�licz�ne
spe�cjal�no�ści�i spe�cja�li�za�cje,�w tym�an�glo�ję�zycz�ne.�Ofer�ta�ta
jest�bar�dzo�ela�stycz�na,�do�sto�so�wy�wa�na�do�za�in�te�re�so�wań
stu�den�tów�oraz�zmie�nia�ją�ce�go�się�za�po�trze�bo�wa�nia�na�ryn�-
ku�pra�cy.

Stu�dia�na�kie�run�ku:�zoo�tech�ni�ka da�ją�ab�sol�wen�tom
wie�dzę�z za�kre�su�ho�dow�li�i pro�duk�cji�zwie�rzę�cej,�a tak�że�nie�-
zbęd�ne�wia�do�mo�ści�do�ty�czą�ce�pro�duk�cji�ro�ślin�nej,�uzu�peł�-
nio�ne�in�for�ma�cja�mi�eko�no�micz�no�-spo�łecz�ny�mi�i or�ga�ni�za�cyj�-
ny�mi�oraz�za�gad�nie�nia�mi�zwią�za�ny�mi�z ochro�ną�przy�ro�dy
i śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go,�przy�go�to�wu�jąc�do�pra�cy�w sze�ro�-
ko�ro�zu�mia�nym�rol�nic�twie�oraz�in�sty�tu�cjach�na�uko�wo�-ba�-
daw�czych�i do�rad�czych.�An�glo�ję�zycz�ne�stu�dia dru�gie�go stop�-
nia:� ani�mal� pro�duc�tion� ma�na�ge�ment,� pro�wa�dzo�ne
w ści�słej�współ�pra�cy�z part�ne�ra�mi�za�gra�nicz�ny�mi�oraz�kra�-
jo�wy�mi�pod�mio�ta�mi�go�spo�dar�czy�mi,�da�ją�po�głę�bio�ne�kom�pe�-
ten�cje�za�wo�do�we,�wy�ma�ga�ne�na�mię�dzy�na�ro�do�wym�ryn�ku
pra�cy.�Stu�dia�na�kie�run�ku:�tu�ry�sty�ka�i re�kre�acja (pierw�-
szy sto�pień)�oraz�tu�ry�sty�ka�przy�rod�ni�cza (dru�gi sto�pień)
obej�mu�ją� przed�mio�ty� tu�ry�stycz�ne,� przy�go�to�wu�ją�ce� ab�sol�-
wen�ta�do�pra�cy�w ośrod�kach�i fir�mach�bran�ży�tu�ry�stycz�nej
i agro�tu�ry�stycz�nej,�a tak�że�w in�sty�tu�cjach�pu�blicz�nych.�Pro�-
gram�stu�diów�sku�pia�się�na�przed�sta�wie�niu�po�ten�cja�łu�tu�ry�-
stycz�ne�go�re�jo�nów�rol�ni�czych�oraz�ob�sza�rów�cen�nych�pod
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wzglę�dem�przy�rod�ni�czym.�Stu�dia�na�kie�run�ku:�bio�lo�gia
(pierwszy i drugi sto�pień)�ofe�ru�ją�bo�ga�ty�pro�gram�obej�mu�-
ją�cy�za�rów�no�pod�sta�wy�na�uk�bio�lo�gicz�nych,�jak�i dys�cy�pli�ny
na�uko�we�zaj�mu�ją�ce�się�bio�lo�gią�sto�so�wa�ną�zwie�rząt�i ro�ślin.
Ab�sol�wen�ci�te�go�kie�run�ku�stu�diów�są�przy�go�to�wa�ni�do�pra�-
cy�w pla�ców�kach�na�uko�wo�-ba�daw�czych,�la�bo�ra�to�riach�dia�-
gno�stycz�nych,� a tak�że� re�zer�wa�tach� przy�ro�dy� i par�kach�
na�ro�do�wych.�Stu�dia�na�kie�run�ku:�we�te�ry�na�ria to�in�te�re�-
su�ją�ca�ofer�ta�edu�ka�cyj�na�dla�osób�wy�ka�zu�ją�cych�za�in�te�re�so�-
wa�nie� le�cze�niem� zwie�rząt� i pro�fi�lak�ty�ką� we�te�ry�na�ryj�ną,
umoż�li�wia�ją�zdo�by�cie�grun�tow�nej�wie�dzy�z dzie�dzi�ny�na�uk
pod�sta�wo�wych�na�te�mat�funk�cjo�no�wa�nia�or�ga�ni�zmów�zwie�-
rzę�cych,�a tak�że�sze�ro�kie�go�za�so�bu�wie�dzy�z za�kre�su�na�uk
we�te�ry�na�ryj�nych.�W ra�mach�mię�dzy�na�ro�do�we�go�kon�sor�cjum
pię�ciu�eu�ro�pej�skich�uni�wer�sy�te�tów�i Eu�ro�pej�skie�go�Sto�wa�-
rzy�sze�nia�Ana�to�mów�We�te�ry�na�ryj�nych�(EAVA)�nasz�wy�dział
pro�wa�dzi�po�nad�to�stu�diama�gi�ster�skie II stop�nia:�eu�ro�-
pe�an� ma�ster� of� com�pa�ra�ti�ve� mor�pho�lo�gy� (EU�CO�-
MOR)�(mor�fo�lo�gia�po�rów�naw�cza�zwie�rząt).�Pro�gram
stu�diów� umoż�li�wia� po�głę�bie�nie� spe�cja�li�stycz�nej� wie�dzy
i umie�jęt�no�ści�w dzie�dzi�nie�mor�fo�lo�gii�po�rów�naw�czej�zwie�-
rząt.�Ist�nie�je�tak�że�moż�li�wość�od�by�wa�nia�prak�tyk�i stu�dio�-
wa�nia�za�gra�ni�cą�w ra�mach�pro�gra�mu�Era�smus.

Na�Wy�dzia�le�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt�pro�wa�dzo�ne�są
stu�dia�po�dy�plo�mo�we z za�kre�su�kon�wen�cji�wa�szyng�toń�skiej
CI�TES� (kon�wen�cja� o mię�dzy�na�ro�do�wym� han�dlu� dzi�ki�mi
zwie�rzę�ta�mi�i ro�śli�na�mi�ga�tun�ków�za�gro�żo�nych�wy�gi�nię�ciem).
Re�ali�zu�je�się�tak�że trze�ci sto�pień�kształ�ce�nia,�obej�mu�ją�cy�stu�-
dium�dok�to�ranc�kie�sta�cjo�nar�ne�i nie�sta�cjo�nar�ne.

Dzia�łal�ność�na�uko�wo�-ba�daw�cza jest�bar�dzo�zróż�ni�-
co�wa�na�i obej�mu�je�mię�dzy�in�ny�mi�na�stę�pu�ją�ce�za�gad�nie�nia:
� no�wo�cze�sne�tech�ni�ki�i tech�no�lo�gie�ho�dow�li�i cho�wu�zwie�-

rząt
� do�sko�na�le�nie�ge�ne�tycz�ne�cech�funk�cjo�nal�nych�i pro�duk�-

cyj�nych�zwie�rząt
� ge�ne�ty�ka�po�pu�la�cyj�na
� ge�no�mi�ka�funk�cjo�nal�na�i epi�ge�no�mi�ka
� en�do�kry�no�lo�gia�i neu�ro�en�do�kry�no�lo�gia�mo�le�ku�lar�na�i ko�-

mór�ko�wa
� wpływ�czyn�ni�ków�eg�zo�gen�nych�i en�do�gen�nych�na�me�ta�-

bo�lizm�or�ga�ni�zmów�zwie�rzę�cych
� ana�to�mia�i hi�sto�lo�gia�zwie�rząt
� tech�no�lo�gia�pro�duk�cji�i kon�ser�wa�cji�pasz
� mi�kro�bio�lo�gia�prze�wo�du�po�kar�mo�we�go�zwie�rząt
� ana�li�za�ja�ko�ści�pro�duk�tów�po�cho�dze�nia�zwie�rzę�ce�go
� bio�lo�gia,�ho�dow�la�i re�in�tro�duk�cja�gi�ną�cych�i za�gro�żo�nych

ga�tun�ków�zwie�rząt
� eko�lo�gia,�eto�lo�gia,�ewo�lu�cja�i bio�lo�gia�kon�ser�wa�tor�ska
� bio�lo�gia�i bio�tech�no�lo�gia�roz�ro�du�zwie�rząt
� spo�łecz�no�-eko�no�micz�ne�uwa�run�ko�wa�nia�roz�wo�ju�agro�tu�-

ry�sty�ki�i tu�ry�sty�ki�wiej�skiej.
Wy�mier�nym�efek�tem�tej�dzia�łal�no�ści�są�pa�ten�ty,�wdro�-

że�nia�oraz�pu�bli�ka�cje�w cza�so�pi�smach�na�uko�wych.�Dzię�ki
du�żej�ak�tyw�no�ści�na�uko�wej�i pu�bli�ka�cyj�nej�wy�dział�w 2013
ro�ku� zo�stał� za�kla�sy�fi�ko�wa�ny� przez�Mi�ni�ster�stwo�Na�uki
i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go�do�wy�so�kiej�ka�te�go�rii�A jed�no�stek
na�uko�wych.�Jed�nost�ki�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�ne�Wy�dzia�łu�Ho�-
dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt�współ�pra�cu�ją�z licz�ny�mi�ośrod�ka�-
mi�na�uko�wy�mi�w kra�ju�i za�gra�ni�cą,�pro�wa�dząc�wspól�ne�ba�-
da�nia�na�uko�we.�

prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel,
dzie kan
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne
Kie�ru�nek�

TECH�NO�LO�GIA�DREW�NA
Spe�cjal�no�ści:

� me�cha�nicz�na�tech�no�lo�gia�drew�na�
� me�blar�stwo�
� che�micz�na�tech�no�lo�gia�drew�na�
� ochro�na�i mo�dy�fi�ka�cja�drew�na�

PRO�JEK�TO�WA�NIE�ME�BLI�
(od�ro�ku�aka�de�mic�kie�go 2013/2014)

Stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne
Kie�ru�nek

TECH�NO�LO�GIA�DREW�NA
Spe�cjal�no�ści:

� me�cha�nicz�na�tech�no�lo�gia�drew�na�
� me�blar�stwo�

Stu�dia�na�kie�run�ku:�tech�no�lo�gia�drew�na pro�wa�dzo�ne
są�tyl�ko�na�dwóch�wyż�szych�uczel�niach�w Pol�sce�(Po�znań,
War�sza�wa)�i na�le�żą�do�uni�ka�to�wych�w ska�li�kra�ju.�Speł�nia�ją
ocze�ki�wa�nia�kan�dy�da�tów,�któ�rzy�dzię�ki�od�na�wial�ne�mu,�przy�-
ja�zne�mu�czło�wie�ko�wi�i śro�do�wi�sku�ma�te�ria�ło�wi�bio�ge�nicz�ne�-
mu�chcą�łą�czyć�umi�ło�wa�nie�przy�ro�dy�z do�rob�kiem�na�uk�tech�-
nicz�nych.�No�wo�cze�sne�tech�no�lo�gie�prze�twa�rza�nia�ma�te�ria�łu
li�gno�ce�lu�lo�zo�we�go�i pro�du�ko�wa�nia�z nie�go�wy�ro�bów�znaj�du�ją
co�raz�to�no�we�sfe�ry�za�sto�so�wań.�Stu�dia�te�przy�go�to�wu�ją�spe�-
cja�li�stów�– tech�no�lo�gów�me�blar�stwa,�ce�lu�lo�zy�i pa�pie�ru,�me�-
cha�nicz�ne�go�oraz�che�micz�ne�go�prze�ro�bu�drew�na,�kon�struk�to�-
rów�– pro�jek�tan�tów�me�bli,�lo�gi�sty�ków,�me�ne�dże�rów,�eks�per�tów
ochro�ny�i mo�dy�fi�ka�cji�drew�na.�

Wy�dział�za�pew�nia�stu�den�tom�no�wo�cze�śnie�wy�po�sa�żo�ne�la�-
bo�ra�to�ria�i pra�cow�nie�oraz�ka�drę�kom�pe�tent�nych�na�uczy�cie�li
aka�de�mic�kich.�Stan�dar�dem�jest�do�stęp�do�pra�cow�ni�kom�pu�te�-
ro�wych�wy�po�sa�żo�nych�w opro�gra�mo�wa�nie�nie�zbęd�ne�do�prac
in�ży�nier�skich.�Zwią�za�ne�z tym�kie�run�kiem�stu�diów�zna�czą�ce
ga�łę�zie�prze�my�słu,�ta�kie�jak�bu�dow�nic�two�czy�me�blar�stwo,
prze�mysł�ce�lu�lo�zo�wo�-pa�pier�ni�czy,�ener�ge�tycz�ny�i che�micz�ny
(w tym�tak�że�ko�sme�tycz�ny�i far�ma�ceu�tycz�ny),�wy�mu�sza�ją�za�-
po�trze�bo�wa�nie�na�wy�so�kiej�kla�sy�spe�cja�li�stów�w tej�dzie�dzi�nie.
W ra�mach�kie�run�ku:�tech�no�lo�gia�drew�namoż�na�stu�dio�wać
na�jed�nej�spo�śród�czte�rech�spe�cjal�no�ści:�me�cha�nicz�na�tech�-
no�lo�gia�drew�na,�che�micz�na�tech�no�lo�gia�drew�na,�me�-
blar�stwo oraz�ochro�na�i mo�dy�fi�ka�cja�drew�na.�Stu�dia�są
re�ali�zo�wa�ne�w sys�te�mie�dwu�stop�nio�wym.�W cza�sie�pierw�szych
trzech� se�me�strów� re�ali�zo�wa�ne� są� przed�mio�ty�wspól�ne� dla
wszyst�kich�spe�cjal�no�ści.�Od�czwar�te�go�se�me�stru�stu�den�ci�wy�-
bie�ra�ją� spe�cjal�ność� kształ�ce�nia.� Stu�dia� pierw�sze�go� stop�nia
koń�czą�się�po�sied�miu�se�me�strach�eg�za�mi�nem�dy�plo�mo�wym,
upraw�nia�ją�cym�do�uzy�ska�nia�ty�tu�łu�za�wo�do�we�go�in�ży�nie�ra;
stu�dia�dru�gie�go�stop�nia�trwa�ją�trzy�se�me�stry,�a ich�ukoń�cze�-
nie�upraw�nia�do�uzy�ska�nia�ty�tu�łu�ma�gi�stra�in�ży�nie�ra�tech�no�-
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lo�gii�drew�na.�Pro�fil�stu�diów�ma�cha�rak�ter�po�li�tech�nicz�ny.�Od
kan�dy�da�tów�ocze�ku�je�się�ele�men�tar�nej�wie�dzy�z ma�te�ma�ty�ki
oraz�fi�zy�ki�lub�che�mii,�co�uła�twia�na�ukę�w dzie�dzi�nie�przed�-
mio�tów�tech�nicz�nych.�Moż�na�stu�dio�wać�rów�nież�na�stu�diach
nie�sta�cjo�nar�nych�na�kie�run�ku:�tech�no�lo�gia�drew�na,�spe�-
cjal�no�ściach:�me�cha�nicz�na�tech�no�lo�gia�drew�na oraz�me�-
blar�stwo (tak�że�w sys�te�mie�dwu�stop�nio�wym).

W ro�ku� aka�de�mic�kim 2013/2014� uru�cho�mio�no� no�wy,
dwu�stop�nio�wy�kie�ru�nek�stu�diów:�pro�jek�to�wa�nie�me�bli.
Stu�dia�pierw�sze�go�stop�nia�trwa�ją�sie�dem�se�me�strów�i koń�czą
się�re�ali�za�cją�pra�cy�dy�plo�mo�wej�in�ży�nier�skiej�oraz�eg�za�mi�nem
dy�plo�mo�wym.�Ab�sol�went�uzy�sku�je�wów�czas�ty�tuł�za�wo�do�wy:
in�ży�nier,�pro�jek�tant�me�bli.�Stu�dia�dru�gie�go�stop�nia�trwa�ją
trzy�se�me�stry.�Po�zre�ali�zo�wa�nej�pra�cy�dy�plo�mo�wej�ma�gi�ster�-
skiej�oraz�eg�za�mi�nie�dy�plo�mo�wym�ab�sol�went�otrzy�mu�je�ty�-
tuł�za�wo�do�wy:�ma�gi�ster�in�ży�nier,�pro�jek�tant�me�bli.�Pod�czas
stu�diów�dwu�stop�nio�wych�stu�dent�zdo�by�wa�wie�dzę�na�te�mat
pro�jek�to�wa�nia�me�bli� i wy�ro�bów� sto�lar�ki� bu�dow�la�nej� ja�ko
przed�mio�tów�wy�po�sa�że�nia�wnętrz.�Re�kru�ta�cja�na�pierw�szy
rok�stu�diów�sta�cjo�nar�nych�pierw�sze�go�stop�nia�na�kie�ru�nek:
pro�jek�to�wa�nie�me�bli skła�dać�się�bę�dzie�z po�stę�po�wa�nia
kwa�li�fi�ka�cyj�ne�go�oraz�pod�ję�cia�de�cy�zji�o przy�ję�ciu�na�stu�dia.
Od�kan�dy�da�ta�ocze�ku�je�się�za�in�te�re�so�wa�nia�przed�mio�ta�mi
przy�rod�ni�czy�mi,�ar�ty�stycz�ny�mi�oraz�in�ży�nier�ski�mi�me�to�da�-
mi�ana�li�tycz�ny�mi,�chę�ci�roz�wią�zy�wa�nia�za�gad�nień�tech�nicz�-
nych�w dzie�dzi�nie�pro�jek�to�wa�nia�i wy�ko�naw�stwa�me�bli�oraz
przed�mio�tów�wy�po�sa�że�nia�wnętrz,�umie�jęt�no�ści�ob�ser�wa�cji
i przed�sta�wia�nia�cech�geo�me�trycz�nych,�kon�struk�cyj�nych�czy
struk�tu�ral�nych�ob�ser�wo�wa�ne�go�zja�wi�ska�oraz�umie�jęt�no�ści
ry�so�wa�nia.

Stu�den�ci�w to�ku�stu�diów�re�ali�zu�ją�ba�da�nia,�któ�re�pre�zen�-
tu�ją�póź�niej�pod�czas�mię�dzy�na�ro�do�wych�spo�tkań�na�uczel�-
niach�za�gra�nicz�nych�oraz�na�wy�sta�wach�i po�ka�zach�kra�jo�-
wych,�na�przy�kład�w cza�sie�co�rocz�nie�or�ga�ni�zo�wa�nych�tar�gów
„Dre�ma”,�fe�sti�wa�lu�w Bi�sku�pi�nie,�Po�znań�skim�Fe�sti�wa�lu�Na�-
uki�i Sztu�ki�czy�No�cy�Na�ukow�ców.�Mo�gą�tak�że�uczest�ni�czyć
w mię�dzy�na�ro�do�wych�pro�jek�tach�ba�daw�czych,�bio�rąc�udział
w warsz�ta�tach�pro�jek�to�wych,�a tym�sa�mym�zdo�by�wać�wie�dzę
i do�świad�cze�nie�we�współ�pra�cy�z przy�szły�mi�in�ży�nie�ra�mi�i pro�-
jek�tan�ta�mi�stu�diu�ją�cy�mi�na�eu�ro�pej�skich�uczel�niach.�

Na�Wy�dzia�le�Tech�no�lo�gii�Drew�na�dzia�ła�ją:�Ko�ło�Na�uko�we
Tech�no�lo�gów�Drew�na,�w ra�mach�któ�re�go�stu�den�ci�re�ali�zu�ją
te�ma�ty�ba�daw�cze,�a wy�ni�ki�pre�zen�tu�ją�na�kra�jo�wych�i mię�dzy�-
na�ro�do�wych�kon�fe�ren�cjach�kół�na�uko�wych,�oraz�Sa�mo�rząd
Stu�denc�ki,�któ�ry�co�rocz�nie�or�ga�ni�zu�je�Bran�żo�we�Tar�gi�Pra�cy,
Dzień�Tech�no�lo�ga�Drew�na�oraz�wie�le�im�prez�in�te�gra�cyj�nych
i kon�kur�sów,�na�przy�kład:�„Zbu�duj�ro�wer�z drew�na”.

Ukoń�cze�nie�stu�diów�na�Wy�dzia�le�Tech�no�lo�gii�Drew�na�da�-
je�przede�wszyst�kim�moż�li�wość�zna�le�zie�nia�cie�ka�wej�i do�brze
płat�nej�pra�cy,�stwa�rza�per�spek�ty�wę�cią�głe�go�za�wo�do�we�go�roz�-
wo�ju,�a tak�że�moż�li�wość�bar�dzo�ści�słe�go�kon�tak�tu�z prak�ty�ką.
Ab�sol�wen�ci�kie�run�ków�stu�diów:�tech�no�lo�gia�drew�na oraz
pro�jek�to�wa�nie�me�bli,�za�trud�nia�ni�są�na�sta�no�wi�skach�tech�-
no�lo�gów,�kon�struk�to�rów,�pro�jek�tan�tów�i or�ga�ni�za�to�rów�pro�ce�-
sów�pro�duk�cyj�nych,�mię�dzy�in�ny�mi�w za�kła�dach�wy�ko�rzy�stu�-
ją�cych�drew�no�i two�rzy�wa�drzew�ne,�za�kła�dach�me�cha�nicz�ne�go
i che�micz�ne�go�prze�ro�bu�drew�na,�pro�duk�cji�ce�lu�lo�zy�i pa�pie�ru.
Licz�na�gru�pa�ab�sol�wen�tów�po�dej�mu�je�pra�cę�w za�kła�dach�me�-
blar�skich,�w tym�na�sta�no�wi�skach�kon�struk�to�rów�i pro�jek�tan�-
tów�me�bli.�

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, 
dzie kan
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�i nie�sta�cjo�nar�ne
Kie�run�ki

OGROD�NIC�TWO
Spe�cjal�no�ści

� ogrod�nic�two�ogól�ne
� kształ�to�wa�nie�te�re�nów�zie�le�ni
� ho�dow�la�ro�ślin�i na�sien�nic�two
� ochro�na�ro�ślin

AR�CHI�TEK�TU�RA�KRA�JO�BRA�ZU
ME�DY�CY�NA�RO�ŚLIN

Stu�dia�na�na�szym�wy�dzia�le�są�re�ali�zo�wa�ne�w sys�te�mie
dwu�stop�nio�wym.�Sta�cjo�nar�ne�stu�dia�pierw�sze�go�stop�nia�(in�-
ży�nier�skie)�trwa�ją�sie�dem�se�me�strów�(trzy�i pół�ro�ku),�a dru�-
gie�go�stop�nia�(ma�gi�ster�skie)�dal�sze�trzy�se�me�stry�(pół�to�ra
ro�ku).�Stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne�in�ży�nier�skie�obej�mu�ją�osiem
se�me�strów�(czte�ry�la�ta)�i czte�ry�se�me�stry�(dwa�la�ta)�stu�diów
ma�gi�ster�skich.

Na�kie�run�ku:�ogrod�nic�two stu�dent�zdo�by�wa�wie�dzę
i umie�jęt�no�ści�na�te�mat�sze�ro�ko�po�ję�tej�pro�duk�cji�ogrod�ni�-
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Stu�den�ci�w cza�sie�przy�go�to�wań�do�wy�sta�wy�tu�li�pa�nów�
w Po�znań�skiej�Pal�miar�ni

Ćwi�cze�nia�z wa�rzyw�nic�twa�w te�re�nie

Kolekcja�roślin�ozdobnych�przy�Kolegium�Zembala
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czej,�za�go�spo�da�ro�wa�nia�te�re�nów�zie�le�ni,�or�ga�ni�za�cji�pra�cy
w przed�się�bior�stwie�ogrod�ni�czym�oraz�kie�ro�wa�nia�ze�spo�ła�-
mi�ludz�ki�mi.�Zo�sta�je�za�zna�jo�mio�ny�z pod�sta�wo�wy�mi�pra�wa�-
mi�w od�nie�sie�niu�do�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej,�me�to�da�mi
ana�li�zy�eko�no�micz�nej,�or�ga�ni�za�cji�i za�rzą�dza�nia�oraz�za�sa�-
da�mi�funk�cjo�no�wa�nia�ryn�ku.

Ab�sol�went� kie�run�ku:� ogrod�nic�two w za�leż�no�ści� od
ukoń�czo�nej�spe�cjal�no�ści�jest�przy�go�to�wa�ny�do�sa�mo�dziel�ne�-
go�pro�wa�dze�nia�go�spo�dar�stwa�ogrod�ni�cze�go,�pod�ję�cia�pra�cy
w przed�się�bior�stwach�prze�twór�stwa�owo�co�wo�-wa�rzyw�ne�go,
w in�sty�tu�cjach�zaj�mu�ją�cych�się�pro�jek�to�wa�niem,�urzą�dza�-
niem�i re�wa�lo�ry�za�cją�te�re�nów�zie�le�ni�oraz�w sta�cjach�ho�dow�-
li�ro�ślin�i przed�się�bior�stwach�na�sien�nych.

Na�kie�run�ku:�ar�chi�tek�tu�ra kra�jo�bra�zu stu�dent�uzy�-
sku�je�wie�dzę�z dzie�dzi�ny�hi�sto�rii�i teo�rii�ar�chi�tek�tu�ry�oraz
urba�ni�sty�ki,�sztuk�pięk�nych,�bu�dow�nic�twa�i tech�no�lo�gii�bu�-
dow�la�nych,�a tak�że�pro�jek�to�wa�nia�ar�chi�tek�to�nicz�ne�go�i urba�-
ni�stycz�ne�go.�Po�zna�je�prze�pi�sy�tech�nicz�no�-bu�dow�la�ne�oraz
me�to�dy�or�ga�ni�za�cji�i prze�bie�gu�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�ne�go.�Na�-
by�wa� umie�jęt�ność� kształ�to�wa�nia� śro�do�wi�ska� czło�wie�ka,
w tym�rów�nież�osób�nie�peł�no�spraw�nych,�two�rze�nia�pro�jek�-
tów�speł�nia�ją�cych�wy�ma�ga�nia�es�te�tycz�ne,�użyt�ko�we�i tech�-
nicz�ne.�Po�zna�je�pra�wo�bu�dow�la�ne,�or�ga�ni�za�cję�pro�ce�su�pro�-
jek�to�we�go�i in�we�sty�cyj�ne�go�w kra�ju�oraz�w pań�stwach�Unii
Eu�ro�pej�skiej.

Ab�sol�went�kie�run�ku:�ar�chi�tek�tu�ra kra�jo�bra�zu jest
przy�go�to�wa�ny�do�pod�ję�cia�pra�cy�w urzę�dach�miast�i gmin
przy�opra�co�wa�niu�pla�nów�za�go�spo�da�ro�wa�nia�te�re�nów�oraz
miej�sco�wych� pla�nów� za�go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strzen�ne�go.

Jest�rów�nież�przy�go�to�wa�ny�do�pod�ję�cia�sa�mo�dziel�nej�pra�cy
za�wo�do�wej�w za�kre�sie�pro�jek�to�wa�nia,�bu�do�wy�i pie�lę�gno�wa�-
nia�obiek�tów�ar�chi�tek�tu�ry�kra�jo�bra�zu.

Na�kie�run�ku:�me�dy�cy�na ro�ślin stu�den�ci�zdo�by�wa�ją
wie�dzę,�umie�jęt�no�ści�i kom�pe�ten�cje�do�pra�cy�w za�wo�dzie�le�-
ka�rza�ro�ślin,�do�or�ga�ni�zo�wa�nia�oraz�pro�wa�dze�nia�przed�się�-
biorstw�i firm�zaj�mu�ją�cych�się�do�radz�twem�w dzie�dzi�nie
me�dy�cy�ny�ro�ślin�upra�wia�nych�i eko�sys�te�mów�le�śnych,�dys�-
try�bu�cją�środ�ków�ochro�ny�ro�ślin,�a tak�że�pra�cy�w ad�mi�ni�-
stra�cji�róż�ne�go�szcze�bla�oraz�jed�nost�kach�na�uko�wo-ba�daw�-
czych,�uczel�niach,�in�sty�tu�tach�na�uko�wych�i szkol�nic�twie.
Ab�sol�went�te�go�kie�run�ku�jest�przy�go�to�wa�ny�do�le�cze�nia�ro�-
ślin,�dys�try�bu�cji�środ�ków�ich�ochro�ny,�or�ga�ni�zo�wa�nia�i pro�-
wa�dze�nia�firm�zaj�mu�ją�cych�się�do�radz�twem�w dzie�dzi�nie
me�dy�cy�ny�ro�ślin�upra�wia�nych�i eko�sys�te�mów�le�śnych.�

Na�wy�dzia�le�pręż�nie�dzia�ła�ją�trzy�ko�ła�na�uko�we:�Ko�ło
Na�uko�we�Ogrod�ni�ków,�Ko�ło�Na�uko�we�Ar�chi�tek�tów�Kra�jo�-
bra�zu�i Ko�ło�Na�uko�we�Bo�ta�ni�ków.�W ra�mach�ich�dzia�łal�-
no�ści�stu�den�ci�mo�gą�wy�ko�ny�wać�pra�ce�na�uko�we�na�te�re�-
nie� uczel�ni,� a tak�że� pro�wa�dzić� ba�da�nia� te�re�no�we� na
obo�zach�na�uko�wych,�któ�rych�wy�ni�ki�są�pre�zen�to�wa�ne�na
se�sjach� kół� na�uko�wych� i kon�fe�ren�cjach.� Po�nad�to�mo�gą
uczest�ni�czyć�w kur�sach�flo�ry�stycz�nych,�in�for�ma�tycz�nych,
bon�sai,�w warsz�ta�tach�ry�sun�ko�wych�i ma�lar�skich,�hap�pe�-
nin�gach�oraz�w wy�jaz�dach�stu�dyj�nych�kra�jo�wych�i za�gra�-
nicz�nych.

prof. dr hab. Bar ba ra Po li tyc ka,
dzie kan
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Zbio�ry�owo�ców�na�prak�ty�ce�za�wo�do�wej Podczas�pracy�w�laboratorium
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne
Kie�run�ki

TECH�NO�LO�GIA�ŻYW�NO�ŚCI
I ŻY�WIE�NIE�CZŁO�WIE�KA
TO�WA�RO�ZNAW�STWO�
Spe�cjal�no�ść

� za�rzą�dza�nie�ja�ko�ścią�żyw�no�ści
DIE�TE�TY�KA

Stu�dia�nie�sta�cjo�nar�ne
Kie�run�ki

TECH�NO�LO�GIA�ŻYW�NO�ŚCI
I ŻY�WIE�NIE�CZŁO�WIE�KA
DIE�TE�TY�KA

Dla�cze�go�cu�kier�jest�słod�ki?�W ja�ki�spo�sób�wy�twa�rza�się
od�żyw�ki�dla�nie�mow�ląt,�chleb�pum�per�ni�kel,�chrup�ki,�ka�wę
roz�pusz�czal�ną,�sa�la�mi?�Jak�na�le�ży�ra�cjo�nal�nie�od�ży�wiać�sie�-
bie�i in�nych?�Jak�prze�dłu�ża�się�trwa�łość�mle�ka,�mię�sa�i je�go
prze�two�rów?�Lu�bisz�pro�wa�dzić�do�świad�cze�nia�i roz�wią�zy�wać
pro�ble�my?�Za�sta�nów�się�nad�pod�ję�ciem�stu�diów�na�kie�run�-
ku:�tech�no�lo�gia�żyw�no�ści�i ży�wie�nie�czło�wie�ka!�Stu�dia
na�tym�kie�run�ku�uczą,�jak�wie�dzę�z przed�mio�tów�pod�sta�wo�-
wych�wy�ko�rzy�stać�w wy�twa�rza�niu�żyw�no�ści,�jej�utrwa�la�niu,
prze�cho�wy�wa�niu�i ży�wie�niu�czło�wie�ka.�Stu�dia�są�re�ali�zo�wa�-
ne�ja�ko�stu�dia�pierw�sze�go�stop�nia�o pro�fi�lu�ogól�no�aka�de�mic�-
kim�– in�ży�nier�skie�(trzy�i pół�ro�ku),�z moż�li�wo�ścią�kon�ty�nu�-
acji�na�stu�diach�dru�gie�go�stop�nia�– ma�gi�ster�skich�(pół�to�ra
ro�ku)�w wy�bra�nych�spe�cjal�no�ściach.�Tech�no�lo�gia�żyw�no�ści
i ży�wie�nie�czło�wie�ka�to�waż�ny�dla�go�spo�dar�ki�kie�ru�nek�edu�-
ka�cyj�ny�na�po�zio�mie�ogól�no�aka�de�mic�kim�w ob�sza�rze�na�uk
rol�ni�czych.�Je�go�za�ło�że�nia�ogól�ne�spra�wia�ją,�że�pro�gram�edu�-
ka�cyj�ny�obej�mu�je�tak�że�opa�no�wa�nie�wie�dzy�i umie�jęt�no�ści
czę�ścio�wo�miesz�czą�cych�się�w na�ukach�ści�słych,�przy�rod�ni�-
czych,�tech�nicz�nych,�me�dycz�nych�i spo�łecz�nych.�W swym
pro�gra�mie�za�wie�ra�od�nie�sie�nia�do�in�nych�kie�run�ków�Stu�-
diów,�ta�kich�jak:�rol�nic�two,�ogrod�nic�two�i zoo�tech�ni�ka,�ochro�-
na�śro�do�wi�ska�i bio�tech�no�lo�gia�w ob�sza�rze�na�uk�rol�ni�czych,
tech�no�lo�gia�che�micz�na�i kie�run�ki�in�ży�nie�ryj�ne�w ob�sza�rze
na�uk�tech�nicz�nych,�die�te�ty�ka�w ob�rę�bie�na�uk�me�dycz�nych,
to�wa�ro�znaw�stwo� i eko�no�mi�ka� go�spo�dar�ki� żyw�no�ścio�wej
w ra�mach�na�uk�spo�łecz�nych.�Ta�kie�umiej�sco�wie�nie�kie�run�-
ku�spra�wia,�że�je�go�ab�sol�went�po�wi�nien�swo�bod�nie�po�ru�szać
się�w róż�nych�dzie�dzi�nach�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej,�ad�mi�-
ni�stra�cyj�nej�i ba�daw�czej�w ra�mach�sze�ro�ko�ro�zu�mia�ne�go�sek�-
to�ra�żyw�no�ścio�we�go,�uwzględ�nia�ją�ce�go�lo�gicz�ny�ciąg�dzia�łań
„od�po�la�do�sto�łu”.

In�te�re�su�jesz�się�ra�cjo�nal�nym�ży�wie�niem�oraz�je�go�wpły�-
wem�na�zdro�wie�czło�wie�ka?�Chciał�byś�po�znać�za�sa�dy�pla�no�-
wa�nia�ży�wie�nia�i sto�so�wa�nia�te�ra�pii�die�te�tycz�nych?�Z ca�łą
pew�no�ścią�dla�Cie�bie�prze�zna�czo�ne�są�stu�dia�na�kie�run�ku:

Wydział�
Nauk�o�Żywności�

i�Żywieniu

Pro�duk�cja�stu�denc�kie�go�pi�wa

W no�wo�cze�snej�Sta�cji�Bio�tech�no�lo�gii

Pod�czas�warsz�ta�tów�ku�li�nar�nych
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die�te�ty�ka.�Kształ�ce�nie�na�na�szym�kie�run�ku�po�zwa�la�uzy�-
skać�prak�tycz�ne�przy�go�to�wa�nie�za�wo�do�we�obej�mu�ją�ce:�pla�-
no�wa�nie�ja�dło�spi�sów�dla�róż�nych�grup�kon�su�men�tów�(w za�-
leż�no�ści� od�wie�ku,� płci� oraz� sty�lu� ży�cia)�w róż�ne�go� ty�pu
pla�ców�kach�za�mknię�tych�i otwar�tych,�pro�wa�dze�nie�dłu�go�-
okre�so�wej�te�ra�pii�die�te�tycz�nej,�po�słu�gi�wa�nie�się�no�wo�cze�sny�-
mi�tech�ni�ka�mi�oce�ny�spo�so�bu�ży�wie�nia�i sta�nu�od�ży�wie�nia
czło�wie�ka�zdro�we�go�i cho�re�go,�pro�wa�dze�nie�edu�ka�cji�ży�wie�-
nio�wej�i dzia�łań�pro�fi�lak�tycz�nych,�oce�ny�wza�jem�ne�go�wpły�-
wu�far�ma�ko�te�ra�pii�i ży�wie�nia,�zna�jo�mość�to�wa�ro�znaw�stwa
żyw�no�ści�i środ�ków�die�te�tycz�nych,�tech�no�lo�gii�prze�twór�stwa
żyw�no�ści�oraz�za�gad�nień�zwią�za�nych�z bez�pie�czeń�stwem�mi�-
kro�bio�lo�gicz�nym�i tok�sy�ko�lo�gicz�nym�żyw�no�ści,�kon�tro�lo�wa�-
nie�ja�ko�ści�su�row�ców�i pro�ce�sów�tech�no�lo�gii�przy�go�to�wy�wa�-
nia�po�traw.�

Wy�dział�ofe�ru�je�stu�dia�li�cen�cjac�kie�o pro�fi�lu�prak�tycz�-
nym,�któ�re�trwa�ją�trzy�la�ta,�oraz�stu�dia�dru�gie�go�stop�nia,
ma�gi�ster�skie,�trwa�ją�ce�dwa�la�ta.�W ra�mach�przed�mio�tów
pod�sta�wo�wych,�kie�run�ko�wych�i spe�cjal�no�ścio�wych�stu�den�ci
zdo�by�wa�ją�kwa�li�fi�ka�cje�do�pra�cy�mię�dzy�in�ny�mi�w pla�ców�-
kach�ochro�ny�zdro�wia,�do�mach�opie�ki�spo�łecz�nej�i za�kła�dach
ży�wie�nia�zbio�ro�we�go,�szkol�nic�twie,�a tak�że�w in�sty�tu�tach
na�uko�wo�-ba�daw�czych�i ośrod�kach�ba�daw�czo�-roz�wo�jo�wych,
jed�nost�kach�zaj�mu�ją�cych�się�po�rad�nic�twem�i upo�wszech�nia�-
niem�wie�dzy�z za�kre�su�ży�wie�nia�czło�wie�ka�oraz�po�rad�niach
die�te�tycz�nych.

Chcesz�się�do�wie�dzieć,�jak�two�rzy�się�pro�dukt�żyw�no�-
ścio�wy�od�sa�me�go�po�cząt�ku,�to�jest�od�po�la,�far�my,�sa�du,�la�-
su�przez�za�kład�pro�duk�cji�i prze�twór�stwa�do�go�to�we�go,�za�-
pa�ko�wa�ne�go,�za�ku�pio�ne�go�i spo�ży�te�go�przez�kon�su�men�ta?
Jak�spraw�nie�za�rzą�dzać�tą�pro�duk�cją?�Jak�sys�te�mo�wo�na�-
le�ży�dbać�o ja�kość�i bez�pie�czeń�stwo�zdro�wot�ne?�Jak�or�ga�-
ni�zo�wać�ob�rót,�hurt�i sprze�daż�ta�kie�go�to�wa�ru,�jak�go�eks�-
por�to�wać?� Te�go� wszyst�kie�go� do�wiesz� się� na� kie�run�ku:
to�wa�ro�znaw�stwo.�Kie�ru�nek�ten,�re�ali�zo�wa�ny�w spe�cjal�-
no�ści:�za�rzą�dza�nie�ja�ko�ścią�żyw�no�ści,�ma�ce�chy�uni�ka�to�we
w ska�li�ca�łe�go�kra�ju,�gdyż�in�te�gru�je�wie�dzę�ogól�no�aka�de�-
mic�ką�z za�kre�su�do�głęb�nej�zna�jo�mo�ści�czyn�ni�ków�kształ�tu�-
ją�cych� ja�kość�żyw�no�ści�– po�cząw�szy�od� jej�wy�twa�rza�nia,
przez�za�sa�dy�i spo�so�by�jej�utrwa�la�nia�i prze�twa�rza�nia�oraz
eko�lo�gicz�ne�go�po�zy�ski�wa�nia�i pa�ko�wa�nia,�spo�so�bu�nad�zo�ru
sys�te�mo�we�go�dla�za�pew�nie�nia�ja�ko�ści�i bez�pie�czeń�stwa�–
koń�cząc�na�no�wo�cze�snych�me�to�dach�lo�gi�sty�ki,�prze�cho�wy�-
wa�nia,�ob�ro�tu�kra�jo�we�go�i mię�dzy�na�ro�do�we�go�z uwzględ�-
nie�niem�me�tod�la�bo�ra�to�ryj�nej�kon�tro�li�ja�ko�ści,�bez�pie�czeń�-
stwa�i speł�nie�nia�obo�wią�zu�ją�cych�prze�pi�sów�pra�wa.�

Stu�dia�na�tym�kie�run�ku�są�jed�no�stop�nio�we�– in�ży�nier�-
skie,�o pro�fi�lu�ogól�no�aka�de�mic�kim,�trwa�ją�trzy�i pół�ro�ku,
a ich�ab�sol�wen�ci�są�przy�go�to�wa�ni�do�pod�ję�cia�stu�diów�dru�-
gie�go�stop�nia,�tak�że�na�kie�run�ku:�tech�no�lo�gia�żyw�no�ści�i ży�-
wie�nie�czło�wie�ka�lub�po�krew�nym.�

Wy�dział� pro�wa�dzi� rów�nież� na�bór� dla� cu�dzo�ziem�ców
– trzy�se�me�stral�ne�stu�dia�sta�cjo�nar�ne�dru�gie�go�stop�nia�z an�-
giel�skim�ję�zy�kiem�wy�kła�do�wym�na�kie�run�ku:�tech�no�lo�gia
żyw�no�ści�i ży�wie�nie�czło�wie�ka.�Od�płat�ne�stu�dia�z cie�ka�wym
pro�gra�mem�do�ty�czą�cym�żyw�no�ści�i zdro�wia�(fo�od�for�he�alth)
są�re�ali�zo�wa�ne�we�dług�obo�wią�zu�ją�cych�efek�tów�kształ�ce�nia
i prze�zna�czo�ne�przede�wszyst�kim�dla�ob�co�kra�jow�ców.�Ich
uru�cho�mie�nie�jest�uza�leż�nio�ne�od�licz�by�kan�dy�da�tów.

Bo�ga�ta�prze�szłość�i du�że�per�spek�ty�wy�na�przy�szłość:�ma�-
ją�cy�kil�ku�dzie�się�cio�let�nią�tra�dy�cję�Wy�dział�Na�uk�o Żyw�no�ści
i Ży�wie�niu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�dys�po�-
nu�je�bo�ga�tą�ba�zą�ba�daw�czą�i dy�dak�tycz�ną,�po�zwa�la�ją�cą�na
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uzy�ska�nie�przez�ab�sol�wen�tów�za�rów�no�wie�dzy�ogól�nej,�jak
i spe�cja�li�stycz�nej.�Ka�dra�aka�de�mic�ka�ma�bo�ga�te�do�świad�cze�-
nie�za�wo�do�we�i wie�dzę�prak�tycz�ną,�a tak�że�kon�tak�ty�z za�kła�-
da�mi�prze�my�sło�wy�mi�go�to�wy�mi�do�przy�ję�cia�stu�den�tów�na
prak�ty�ki�zwią�za�ne�ze�stu�dio�wa�ną�spe�cjal�no�ścią.�Ofer�tę�dy�-
dak�tycz�ną�uzu�peł�nia�ją�moż�li�wo�ści�licz�nych�wy�jaz�dów�za�gra�-
nicz�nych�w ra�mach�pro�gra�mów�wy�mia�ny�stu�den�tów�w kra�-
ju,�na�przy�kład�Mo�stAR,�lub�za�gra�ni�cą�(Era�smus).

prof. dr hab. Jan Michniewicz,
dzie kan

Pi�ra�mi�da�żyw�no�ścio�wa

Czym�sko�rup�ka�za�mło�du…�„De�le�ga�cja”�z The�Po�znań�
Bri�tish�In�ter�na�tio�nal�Scho�ol�w Ka�te�drze�Bio�che�mii�i Ana�li�zy
Żyw�no�ści



Wieści Akademickie16 2014

www.up.po�znan.pl/wmiis

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�i nie�sta�cjo�nar�ne
Kie�run�ki

IN�ŻY�NIE�RIA�ŚRO�DO�WI�SKA
Spe�cjal�no�ści:

� in�ży�nie�ria�kształ�to�wa�nia�i ochro�ny�śro�do�wi�ska
� in�ży�nie�ria�wod�na�i sa�ni�ta�cja�wsi

GO�SPO�DAR�KA�PRZE�STRZEN�NA
INŻYNIERIA�I�GOSPODARKA�WODNA

In�ży�nie�ria� śro�do�wi�ska jest� kie�run�kiem,� na� któ�rym
speł�nić�się�mo�gą�kan�dy�da�ci�za�in�te�re�so�wa�ni�za�rów�no�tech�ni�-
ką,�jak�i przy�ro�dą.�Da�je�on�moż�li�wość�za�trud�nie�nia�i na�si�ab�-
sol�wen�ci�w zde�cy�do�wa�nej�więk�szo�ści�znaj�du�ją� in�te�re�su�ją�cą
pra�cę,�ści�śle�zwią�za�ną�ze�zdo�by�ty�mi�na�stu�diach�kwa�li�fi�ka�cja�-
mi.�Ab�sol�wen�ci�są�przy�go�to�wa�ni�do�pro�jek�to�wa�nia,�wy�ko�naw�-
stwa�i eks�plo�ata�cji:�sie�ci�wod�no�-ka�na�li�za�cyj�nych,�urzą�dzeń
i bu�dow�li�wod�nych,�skła�do�wisk�od�pa�dów�i oczysz�czal�ni�ście�-
ków,�in�sta�la�cji�we�wnętrz�nych�bu�dyn�ków�(sa�ni�tar�nej,�wen�ty�-
la�cyj�nej�i ga�zo�wej),�za�bez�pie�czeń�przed�za�gro�że�nia�mi�po�wo�-
dzią�i su�szą�oraz�re�gu�la�cji�cie�ków.�Ce�nio�ne�przez�pra�co�daw�ców
są� też�na�by�te�w cza�sie� stu�diów�umie�jęt�no�ści� spo�rzą�dza�nia

Wydział�Melioracji
i�Inżynierii
Środowiska
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Zintegrowane�Centrum�Komunikacyjne�w�Poznaniu�–�zajęcia�
z�przedmiotu:�infrastruktura�techniczna

Studencki�obóz�Koła�Naukowego
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ocen�od�dzia�ły�wa�nia�na�śro�do�wi�sko,�re�kul�ty�wa�cji�te�re�nów�zde�-
wa�sto�wa�nych�i re�na�tu�ry�za�cji�oraz�ochro�ny�sie�dlisk�przed�za�-
gro�że�nia�mi� (dzia�ła�nia� prze�ciw�e�ro�zyj�ne,� uniesz�ko�dli�wia�nie
i za�go�spo�da�ro�wa�nie�ście�ków�i od�pa�dów).�Ab�sol�wen�ci�znaj�du�ją
za�trud�nie�nie�w przed�się�bior�stwach�bu�dow�la�nych,�in�sta�la�cyj�-
nych�i usług�ko�mu�nal�nych,�w biu�rach�pro�jek�to�wych,�przed�-
się�bior�stwach�pro�duk�cji�i ob�ro�tu�ma�te�ria�ła�mi�bu�dow�la�ny�mi
i in�sta�la�cyj�ny�mi,�w ad�mi�ni�stra�cji� oraz�w ośrod�kach�ba�dań
i kon�tro�li�śro�do�wi�ska.�Po�ukoń�cze�niu�stu�diów�i od�by�ciu�prak�-
ty�ki�ab�sol�wen�ci�mo�gą�ubie�gać�się�o upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne.

Go�spo�dar�ka�prze�strzen�na jest�kie�run�kiem,�na�któ�rym
speł�nić�się�mo�gą�kan�dy�da�ci�in�te�re�su�ją�cy�się�przy�ro�dą�i kra�jo�-
bra�zem�w po�wią�za�niu�z za�gad�nie�nia�mi�eko�no�micz�ny�mi,�spo�-
łecz�ny�mi�i tech�nicz�ny�mi.�Ukoń�cze�nie�tych�stu�diów�umoż�li�wia
zdo�by�cie�licz�nych,�ce�nio�nych�przez�pra�co�daw�ców�kwa�li�fi�ka�cji,
któ�re�po�zwa�la�ją�na�przy�go�to�wa�nie�do�ku�men�tów�pla�ni�stycz�-
nych�i ofert�in�we�sty�cyj�nych,�pra�cę�w pro�ce�sie�za�rzą�dza�nia�mia�-
sta�mi,�gmi�na�mi,�po�wia�ta�mi,�wo�je�wódz�twa�mi�i w ska�li�kra�jo�-
wej,�po�dej�mo�wa�nie�współ�pra�cy�z re�gio�na�mi�eu�ro�pej�ski�mi�oraz
udział�w po�zy�ski�wa�niu�środ�ków�z Unii�Eu�ro�pej�skiej�na�roz�wój
re�gio�nal�ny�i in�fra�struk�tu�rę,�opra�co�wy�wa�nie�pla�nów�za�go�spo�-
da�ro�wa�nia�te�re�nu�i pla�nów�miej�sco�wych,�kon�stru�owa�nie�lo�kal�-
nych�stra�te�gii�roz�wo�ju�gmin�i re�gio�nów�oraz�re�wi�ta�li�za�cji�ob�-
sza�rów�wiej�skich.�Cen�ne�są�też�umie�jęt�no�ści�kształ�to�wa�nia
śro�do�wi�ska,�ze�szcze�gól�nym�uwzględ�nie�niem�za�cho�wa�nia�ła�du
prze�strzen�ne�go�oraz�za�sad�roz�wo�ju�zrów�no�wa�żo�ne�go,�oce�ny
za�so�bów�i sta�nu�śro�do�wi�ska�przy�rod�ni�cze�go�oraz�wpły�wu�in�-
we�sto�wa�nia�na�śro�do�wi�sko,�go�spo�dar�ki�grun�ta�mi,�pro�gra�mów
i apli�ka�cji�Sys�te�mów�In�for�ma�cji�Prze�strzen�nej�(SIP)�i GIS.

In�ży�nie�ria�i go�spo�dar�ka�wod�na jest�kie�run�kiem,�na
któ�rym�moż�na�zdo�być�wie�dzę�tech�nicz�ną�i przy�rod�ni�czą�oraz
z za�kre�su�pod�staw�pra�wa,�co�umoż�li�wia�roz�wią�zy�wa�nie�za�dań
do�ty�czą�cych�re�gu�la�cji�obie�gu�wo�dy�w śro�do�wi�sku.�Ab�sol�wen�ci
są�przy�go�to�wa�ni�do�pro�jek�to�wa�nia,�wy�ko�naw�stwa�i eks�plo�ata�-
cji�obiek�tów�hy�dro�tech�nicz�nych�i re�gu�la�cji�cie�ków,�obiek�tów
i sys�te�mów�wod�no�-me�lio�ra�cyj�nych,�sie�ci�wod�no�-ka�na�li�za�cyj�-
nych,�za�bez�pie�czeń�przed�za�gro�że�nia�mi�po�wo�dzią�i su�szą�oraz
re�gu�la�cji� cie�ków.� Po� stu�diach� moż�na� zna�leźć� za�trud�nie�nie
w przed�się�bior�stwach�pro�jek�to�wych�i wy�ko�naw�czych�bu�dow�-
nic�twa�wod�ne�go,�wod�no�-me�lio�ra�cyj�nych,�in�sta�la�cji�sa�ni�tar�nych,
w�fir�mach�kon�sul�tin�go�wych,�in�sty�tu�cjach�nad�zo�ru�ją�cych�i eks�-
plo�atu�ją�cych�urzą�dze�nia�wod�ne,�w za�kła�dach�ko�mu�nal�nych,
rol�nic�twie�i le�śnic�twie,�w in�sty�tu�cjach�zaj�mu�ją�cych�się�za�rzą�-
dza�niem�śro�do�wi�sko�wym�w kra�ju�i Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Stu�dia
przy�go�to�wu�ją�też�do�pra�cy�w ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�i sa�mo�-
rzą�do�wej,�w re�jo�no�wych�i lo�kal�nych�za�rzą�dach�go�spo�dar�ki�wod�-
nej�oraz�in�sty�tu�cjach�ochro�ny�śro�do�wi�ska.�

prof. dr hab. Jolanta Komisarek, 
dziekan
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Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�i nie�sta�cjo�nar�ne I stop�nia�
Kie�run�ki�

EKO�NO�MIA
FI�NAN�SE I RA�CHUN�KO�WOŚĆ
PO�LI�TY�KA�SPO�ŁECZ�NA

Stu�dia�na�kie�run�ku:�eko�no�mia trwa�ją�trzy�la�ta.�Stu�-
den�ci�po�dej�mu�ją�cy�naukę�na�tym�kie�run�ku�zdo�by�wa�ją�wy�-
kształ�ce�nie�w dzie�dzi�nie�eko�no�mii,�eko�no�mi�ki�go�spo�dar�ki
żyw�no�ścio�wej,�po�li�ty�ki�go�spo�dar�czej�i spo�łecz�nej,�fi�nan�sów,
ban�ko�wo�ści,� pra�wa� go�spo�dar�cze�go,� po�li�ty�ki� rol�nej� Unii�
Eu�ro�pej�skiej�itp.�Ab�sol�wen�ci�są�przy�go�to�wa�ni�do�pra�cy�w in�-
sty�tu�cjach�i przed�się�bior�stwach�zwią�za�nych�zwłasz�cza�z go�-
spo�dar�ką�żyw�no�ścio�wą.�Pro�fil�kształ�ce�nia�da�je�im�moż�li�wość
pod�ję�cia�pra�cy�tak�że�w ad�mi�ni�stra�cji�cen�tral�nej�i lo�kal�nej
oraz�in�nych�dzia�łach�go�spo�dar�ki.�Po�ukoń�cze�niu�trzy�let�nich
stu�diów�li�cen�cjac�kich�ist�nie�je�moż�li�wość�kon�ty�nu�owa�nia�na�-
uki�na�dwu�let�nich�stu�diach�ma�gi�ster�skich.�Ab�sol�wen�ci�uzy�-
sku�ją�ty�tuł�li�cen�cja�ta�eko�no�mii.

Na�kie�run�ku:�fi�nan�se�i ra�chun�ko�wość re�ali�zo�wa�ne�są
stu�dia�trzy�let�nie.�Stu�den�ci�po�dej�mu�ją�cy�stu�dia�na�tym�kie�-
run�ku�zdo�by�wa�ją�wy�kształ�ce�nie�w za�kre�sie�fi�nan�sów�i ra�-
chun�ko�wo�ści,� fi�nan�sów� pu�blicz�nych,� fi�nan�sów� przed�się�-
biorstw,�ban�ko�wo�ści,�ubez�pie�czeń,�ana�liz�fi�nan�so�wych�oraz
praw�nych,�rze�czo�wych�i fi�nan�so�wych�uwa�run�ko�wań�dzia�łal�-
no�ści�go�spo�dar�czej.�Pro�gram�te�go�kie�run�ku�umoż�li�wia�tak�-

Wydział
Ekonomiczno-

-Społeczny

Absolutorium�studentów�Wydziału�Ekonomiczno-Społecznego�(lipiec�2013)

Na�stażu�na�uko�wo�-ba�daw�czym�w De�par�ta�men�cie�Na�uk�
Po�li�tycz�nych�Uni�wer�sy�te�tu�No�wo�jor�skie�go�– ba�da�nia�w za�kre�sie
teo�rii�gier
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że�roz�wój�ta�len�tu�przed�się�bior�czo�ści�przy�szłych�pra�cow�ni�-
ków,�ja�ko�spe�cy�ficz�ne�go�za�so�bu�eko�no�micz�ne�go.�Ab�sol�wen�ci
uzy�sku�ją�ty�tuł�za�wo�do�wy�li�cen�cja�ta.�

W ra�mach�kie�run�ku:�po�li�ty�ka spo�łecz�na re�ali�zo�wa�ne
są�rów�nież�stu�dia�trzy�let�nie.�Stu�den�ci�po�dej�mu�ją�cy�na�ukę
na�tym�kie�run�ku�zdo�by�wa�ją�sze�ro�ką�wie�dzę�o przy�czy�nach
i prze�ja�wach�zja�wisk�i kwe�stii�spo�łecz�nych,�spo�so�bach�za�po�-
bie�ga�nia,�roz�wią�zy�wa�nia�i ła�go�dze�nia�pro�ble�mów�spo�łecz�-
nych,�in�stru�men�tach�praw�nych�i fi�nan�so�wych�po�li�ty�ki�spo�-
łecz�nej� oraz� za�da�niach� i funk�cjo�no�wa�niu� in�sty�tu�cji� sfe�ry
spo�łecz�nej.�Pro�gram�stu�diów�przy�go�to�wu�je�stu�den�tów�do
pra�cy�w za�kre�sie�pla�no�wa�nia�oraz�prak�tycz�nych�za�sto�so�wań
po�li�ty�ki�spo�łecz�nej�w wie�lu�dzie�dzi�nach�ży�cia�spo�łecz�no�-go�-
spo�dar�cze�go,�na�róż�nych�sta�no�wi�skach,�w sek�to�rze�pu�blicz�-
nym,�spo�łecz�nym�i ryn�ko�wym.�Ab�sol�wen�ci�uzy�sku�ją�ty�tuł
za�wo�do�wy�li�cen�cja�ta.

Stu�dia�sta�cjo�nar�ne�i nie�sta�cjo�nar�ne II stop�nia
Kie�ru�nek�
EKO�NO�MIA

Spe�cjal�no�ści
� eko�no�mi�ka�go�spo�dar�ki�żyw�no�ścio�wej
� eko�no�mia�re�gio�nal�na�i in�te�gra�cja�eu�ro�pej�ska
� eko�no�mi�ka�tu�ry�sty�ki�przy�rod�ni�czej
� fi�nan�se�w go�spo�dar�ce�żyw�no�ścio�wej.

W ra�mach�kie�run�ku:�eko�no�mia stu�den�ci�ma�ją�moż�li�wość
wy�bo�ru�jed�nej�z czte�rech�cie�ka�wych�i ni�szo�wych�spe�cjal�no�ści.
Stu�den�ci�po�dej�mu�ją�cy�na�ukę�na�dwu�let�nich�stu�diach�dru�gie�-
go�stop�nia�uzy�sku�ją�wszech�stron�ną�wie�dzę�z dzie�dzi�ny�eko�-
no�mii,�go�spo�da�ro�wa�nia�za�so�ba�mi�fi�nan�so�wy�mi,�za�rzą�dza�nia
za�so�ba�mi�ludz�ki�mi�i ma�te�rial�ny�mi,�mar�ke�tin�gu,�po�li�ty�ki�eko�-
no�micz�no�-spo�łecz�nej,�po�li�ty�ki�rol�no�-żyw�no�ścio�wej�oraz�pra�wa
go�spo�dar�cze�go.�W pro�gra�mie�stu�diów,�w ofer�cie�przed�mio�tów
do�wy�bo�ru,�zna�la�zły�się�przed�mio�ty�re�ali�zo�wa�ne�w ję�zy�kach

ob�cych�(an�giel�skim,�nie�miec�kim,�ro�syj�skim).�Ab�sol�wen�ci�znaj�-
du�ją�za�trud�nie�nie�w jed�nost�kach�ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej,
in�sty�tu�cjach�sa�mo�rzą�do�wych,�ban�kach,�biu�rach�ra�chun�ko�-
wych,�agen�cjach�płat�ni�czych,�przed�się�bior�stwach�prze�my�sło�-
wych�(w tym�prze�my�słu�rol�no�-spo�żyw�cze�go),�w han�dlu,�usłu�-
gach,�do�radz�twie�itp.�Są�rów�nież�w peł�ni�przy�go�to�wa�ni�do
pro�wa�dze�nia�wła�sne�go�biz�ne�su.�Po�ukoń�cze�niu�dwu�let�nich
stu�diów�dru�gie�go�stop�nia�mo�gą�kon�ty�nu�ować�kształ�ce�nie�na

stu�diach�po�dy�plo�mo�wych�lub�dok�to�ranc�kich.�Ab�sol�wen�ci�uzy�-
sku�ją�ty�tuł�ma�gi�stra�eko�no�mii.�

Po�nad�to�dla�stu�den�tów�ob�co�kra�jow�ców�wy�dział�przy�go�-
to�wał�ofer�tę�stu�diów�dru�gie�go�stop�nia�na�kie�run�ku:�eko�no�-
mia,�ze�spe�cjal�no�ścią:�agro�biz�nes�w ję�zy�ku�an�giel�skim�(MSc
in�agri�bu�si�ness).�Stu�dia�trwa�ją�czte�ry�se�me�stry.�

prof. dr hab. Wa len ty Pocz ta,
dzie kan

F
ot

.4
�×

�a
r� c

h
i� w

u
m

�W
E
�-S

Ży�cie�or�ga�ni�za�cji�stu�denc�kich�po�ob�ra�dach�kon�fe�ren�cyj�nych
– czy�li�nie�sa�mą�na�uką�stu�dent�ży�je

Era�smus�– stu�den�ci�Wy�dzia�łu�Eko�no�micz�no�-Spo�łecz�ne�go�w Wa�len�cji



Wieści Akademickie20 2014

Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu to�uczel�nia
z dłu�gą�i bo�ga�tą�tra�dy�cją.�Po�cząt�ki�tej�wszech�ni�cy�się�-

ga�ją�dru�giej�po�ło�wy XIX wie�ku:�do�jej�za�ło�że�nia�przy�czy�nił
się�zna�ny�wiel�ko�pol�ski�fi�lo�zof�i me�ce�nas�edu�ka�cji�rol�ni�czej,
dzia�łacz�spo�łecz�no�-po�li�tycz�ny�Au�gust�Ciesz�kow�ski�(1814–
–1894).�Przez�po�nad�dzie�sięć�lat,�do 2008�ro�ku,�na�sza�Uczel�-
nia�– wów�czas�jesz�cze�Aka�de�mia�Rol�ni�cza�– no�si�ła�je�go�imię.
Dziś�wpraw�dzie�w na�zwie�na�szej�wszech�ni�cy�go�nie�ma,�ale
na�dal� po�zo�sta�je� jej� pa�tro�nem,� co� po�ka�zu�je� wy�raź�nie� już
pierw�szy�pa�ra�graf�Sta�tutu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu.�Kim�był�ów�czło�wiek,�przez�wie�lu�czę�sto�kroć
na�zy�wa�ny�do�bro�czyń�cą�na�szej�Al ma Ma ter?

Uro�dził�się�w Su�chej�ko�ło�War�sza�wy,�zmarł�w Po�zna�niu,
a po�cho�wa�no�go�w pod�po�znań�skiej�Wie�rze�ni�cy.�Był�ab�sol�-
wen�tem�uni�wer�sy�te�tów�w Kra�ko�wie�i Ber�li�nie,�uzy�skał�sto�-
pień�dok�to�ra�na�uk�fi�lo�zo�ficz�nych.�Już�od�naj�młod�szych�lat
wie�le�po�dró�żo�wał�po�sta�rym�kon�ty�nen�cie.�Prze�by�wał�między
innymi�we�Wło�szech,�gdzie�kształ�cił�się�u wy�cho�waw�czy�ni
Zyg�mun�ta�hr.�Kra�siń�skie�go�(stąd�za�pew�ne�przy�jaźń�i wie�lo�-
let�nia�ser�decz�na�ko�re�spon�den�cja�z au�to�rem�Nie -Bo skiej ko -
me dii oraz�de�dy�ka�cja�w je�go�eg�zem�pla�rzu�Przed świ tu),�a po
1829�ro�ku�od�wie�dził�in�ne�kra�je�za�chod�niej�Eu�ro�py:�Niem�cy,
Cze�chy�(tu�po�znał�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza),�Fran�cję,�An�glię.�Mi�-
mo�mło�de�go�wie�ku�z du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem�przy�glą�dał
się�eu�ro�pej�skiej�go�spo�dar�ce,�szcze�gól�nie�pro�wa�dze�niu�go�spo�-
darstw�rol�nych.

Po 1840�ro�ku�po�wró�cił�do�kra�ju.�Po�cząt�ko�wo�za�miesz�kał
wWar�sza�wie,�wkrót�ce�jed�nak�przy�był�do�Wiel�kie�go�Księ�stwa
Po�znań�skie�go�i osiadł�na�sta�łe�w Wie�rze�ni�cy�nie�opo�dal�Po�-
zna�nia.�W na�by�tym�tu�ma�jąt�ku�roz�wi�nął�i kon�ty�nu�ował�dzia�-

łal�ność�spo�łecz�ną,�po�li�tycz�ną�i na�uko�wą,�wdra�ża�jąc�jed�no�cze�-
śnie�zdo�by�cze�naj�no�wo�cze�śniej�szej�agro�tech�ni�ki.�Pro�wa�dził
oży�wio�ną�ko�re�spon�den�cję�z tak�świa�tły�mi�umy�sła�mi�ów�cze�-
snych�cza�sów,�jak�Hi�po�lit�Ce�giel�ski�czy�Ty�tus�Dzia�łyń�ski.�

Jak�więk�szość�Po�znań�czy�ków,�opo�wia�dał�się�za�roz�wo�-
jem�pra�cy�or�ga�nicz�nej.�Głów�nym�ce�lem�je�go�dzia�łal�no�ści�stał
się�roz�wój�go�spo�dar�czy�i oświa�to�wy�ziem�pol�skich�za�bo�ru
pru�skie�go.�Był�jed�nym�z za�ło�ży�cie�li�Li�gi�Na�ro�do�wej�Pol�skiej,
pre�ze�sem�Ko�ła�Pol�skie�go�w sej�mie�pru�skim,�a tak�że�współ�-
twór�cą�i pre�ze�sem�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk�w Po�zna�-
niu�i człon�kiem�Aka�de�mii�Umie�jęt�no�ści.�Ak�tyw�nie�dzia�łał
na�rzecz�utwo�rze�nia�w Po�zna�niu�uni�wer�sy�te�tu.�W 1869�ro�-

ku�prze�ka�zał�na�rzecz�Cen�tral�ne�go�To�wa�rzy�stwa�Go�spo�dar�-
cze�go�fol�wark�w Ża�bi�ko�wie,�tam�też�rok�póź�niej�otwo�rzo�no
Wyż�szą�Szko�łę�Rol�ni�czą,�któ�rej�pa�tron�ką�zo�sta�ła�zmar�ła�kil�-
ka� lat� wcze�śniej� żo�na� Au�gu�sta� Ciesz�kow�skie�go,� Ha�li�na.
Dzia�łal�ność�dy�dak�tycz�na�WSR�by�ła�bar�dzo�zbli�żo�na�do�dzi�-
siej�szych�pro�gra�mów�na�ucza�nia�w wyż�szych�szko�łach�i na
eu�ro�pej�skich�uni�wer�sy�te�tach�rol�ni�czych.�Trze�ba�rów�nież�pa�-
mię�tać,�że�uczel�nia�ta�funk�cjo�no�wa�ła�wy�łącz�nie�dzię�ki�fi�nan�-
so�we�mu�wspar�ciu�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go,�bez�naj�mniej�-
szej� po�mo�cy� (a wręcz� ob�da�rza�na� nie�chę�cią)� ów�cze�sne�go
rzą�du� pru�skie�go.� Szko�ła� prze�trwa�ła� za�le�d�wie� sześć� lat,
wkrót�ce�bo�wiem�za�bor�ca�za�mknął�jej�po�dwo�je,�nie�mniej�zdą�-
ży�ła�za�pro�sić�– ja�ko�wy�kła�dow�ców�– w swo�je�mu�ry�tak�zna�-
ne�po�sta�ci,�jak�Ju�liusz�Au,�An�to�ni�Sem�po�łow�ski,�Szczę�sny
Ku�del�ka�i Jó�zef�Ri�vo�li.�Gdy�w 1919�ro�ku�po�wsta�ła�w Po�zna�-
niu�Wszech�ni�ca�Pia�stow�ska�(po�ro�ku�prze�mia�no�wa�na�na
Uni�wer�sy�tet�Po�znań�ski),�w jej�skład�wszedł�tak�że�Wy�dział
Rol�ni�czo�-Le�śny,�któ�re�go�ka�dra�dy�dak�tycz�no�-na�uko�wa�w du�-
żym�stop�niu�wy�wo�dzi�ła�się�z ża�bi�kow�skiej�uczel�ni.

Oprócz�pra�cy�or�ga�nicz�nej�i dzia�łal�no�ści�po�li�tycz�no�-spo�-
łecz�nej�Au�gust�Ciesz�kow�ski�pro�wa�dził�nie�prze�rwa�nie�dzia�-
łal�ność�na�uko�wą.�W 1838�ro�ku�opu�bli�ko�wał�pra�cę�pt.�Pro le -
go me na zur Hi sto rio so phie (Pro le go me na hi sto rio zo fii),
a dzie�sięć�lat�póź�niej�(bez�i�mien�nie)�fi�lo�zo�ficz�ny�ko�men�tarz
do�Mo�dli�twy�Pań�skiej�Oj cze nasz (wy�da�wa�ny�w la�tach 1848–
–1906�w Pa�ry�żu).�Był�też�au�to�rem�pra�cy�O kre dy cie i obie gu
(1839)�i trak�ta�tu�O dro gach du cha (1863).�Stwo�rzył�wła�sny
sys�tem�fi�lo�zo�ficz�ny,�okre�śla�ny�póź�niej�„fi�lo�zo�fią�czy�nu”.

Au�gust�Ciesz�kow�ski,�umie�ra�jąc,�po�zo�sta�wił�te�sta�ment,
w któ�rym�znacz�ną�część�swo�je�go�ma�jąt�ku�prze�ka�zał�na�po�-
trze�by�edu�ka�cji�rol�ni�czej�w Po�zna�niu.�Do�pie�ro�w 1919�ro�ku
syn�zmar�łe�go�spo�łecz�ni�ka�i fi�lo�zo�fa�zre�ali�zo�wał�te�po�sta�no�-
wie�nia.�Za�ku�pio�no�wów�czas�du�ży�ob�szar�zie�mi�(w dzi�siej�szej
dziel�ni�cy�Go�lę�cin),�gdzie�wkrót�ce�po�wsta�ło�Ko�le�gium�Ciesz�-

August�
Cieszkowski
(1814–1894)

mecenas�
edukacji�rolniczej

August�hr.�Cieszkowski�(obraz�pędzla�Kazimierza�Pochwalskiego
znajdujący�się�w siedzibie�Poznańskiego�Towarzystwa�Przyjaciół
Nauk)�
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kow�skie�go�– na�zy�wa�ne�tak�do�dziś�od�imie�nia�dar�czyń�cy.
Moż�na�wręcz�po�wie�dzieć,�że�fun�da�men�tem�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�jest�da�le�ko�wzrocz�na�i szla�chet�-
na�in�ten�cja�wiel�ko�pol�skie�go�spo�łecz�ni�ka�i fi�lo�zo�fa.�Zo�sta�ło�to
do�ce�nio�ne�w póź�niej�szych�la�tach.�Pierw�sze�go�paź�dzier�ni�-
ka 1996� ro�ku� ów�cze�sna�Aka�de�mia�Rol�ni�cza�w Po�zna�niu
przy�ję�ła�imię�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�W ro�ku 2009�uczel�-
nia�ob�cho�dzi�ła 90-le�cie�ist�nie�nia�stu�diów�rol�ni�czo�-le�śnych
w Po�zna�niu.�Jed�nym�z głów�nych�punk�tów�pro�gra�mu�by�ła
uro�czy�stość�od�sło�nię�cia�po�pier�sia�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go,
ufun�do�wa�ne�go�z ini�cja�ty�wy�obec�nych�władz� rek�tor�skich.

Rzeź�bę�dłu�ta�prof.�Jó�ze�fa�Pe�tru�ka�z po�znań�skiej�Aka�de�mii
Sztuk�Pięk�nych�moż�na�po�dzi�wiać�w ho�lu�głów�nym�Col�le�-
gium�Ma�xi�mum�przy�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go 28.

Nie�wol�no,�zwłasz�cza�młod�szym�po�ko�le�niom�spo�łecz�no�-
ści�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go,�za�po�mnieć�o tym�wy�bit�-
nym�fi�lo�zo�fie,�spo�łecz�ni�ku� i me�ce�na�sie�edu�ka�cji�rol�ni�czej
w Wiel�kim�Księ�stwie�Po�znań�skim.�Star�sze�po�ko�le�nia�zna�ją
go� bar�dzo� do�brze,� te�raz� czas� na�mło�dych� adep�tów�na�uk
przy�rod�ni�czych.

mgr Ewa Stryc ka

Pod�czas�pi�sa�nia�ar�ty�ku�łu�ko�rzy�sta�łam�m.in.�z tek�stu�Ży cie
i do ro bek na uko wy Au gu sta Ciesz kow skie go

pió�ra�prof.�An�drze�ja�Du�ba�sa�z Ka�te�dry�Agro�no�mii
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,

opu�bli�ko�wa�ne�go�w nu�me�rze 5/1998�„Fo�rum�Aka�de�mic�kie�go”
August�Cieszkowski�z żoną�Heleną�(zwaną
Haliną)

Synowie�Augusta�i Haliny:�August�Adolf�
(od�lewej)�oraz�Krzysztof

Budynek�dawnej�Wyższej�Szkoły�Rolniczej�im.�Haliny
w Żabikowie�(rok 2010)
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Dwór�w Suchej�(widok�obecny),�gdzie�przyszedł�na�świat�patron
naszej�uczelni
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Od�no�wio�ny�i od�da�ny�do�użyt�ku�w 2012�ro�ku�dwór�Ciesz�kow�skich�
w pod�po�znań�skiej�Wie�rze�ni�cy�(dziś�w rę�kach�pry�wat�nych)
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Siew ca – sym�bol�mi�sji�uni�wer�sy�te�tu

Nie�opo�dal�wej�ścia�głów�ne�go�do�bu�dyn�ku�Col�le�gium�Ma�-
xi�mum�przy�uli�cy�Woj�ska�Pol�skie�go 28�stoi�po�mnik

przed�sta�wia�ją�cy�po�stać�pra�sło�wiań�skie�go�rol�ni�ka�– Siew cę.
Jest�to�sym�bol�pra�cy�rol�ni�ka,�jak�i mi�sji�na�sze�go�uni�wer�sy�-
te�tu,�ma�ją�cy�hi�sto�rię�rów�nie�dłu�gą�jak�na�sza�uczel�nia.

„Po�mnik�Siew cy sym�bo�li�zu�je�[nie�tyl�ko]�pra�cę�rol�ni�ka,
moż�na�go�też�uznać�za�sym�bol�wie�dzy�rol�ni�czej�za�sie�wa�nej
wśród�jej�wy�cho�wan�ków,�któ�rych�już�ty�sią�cz�ne�rze�sze�pra�-
cu�ją�w rol�nic�twie”�– pi�sał�w ro�ku 1981�Wa�cław�So�ko�łow�ski
w pu�bli�ka�cji 60 lat aka de mic kich stu diów rol ni czych i leś -
nych w Po zna niu (ar�ty�kuł�za�ty�tu�ło�wa�ny�Po mnik Siew�cy i je -

go Twór ca Mar cin Ro żek [1885–1944],�„Rocz�ni�ki�Aka�de�mii
Rol�ni�czej�w Po�zna�niu”,�tom�spe�cjal�ny CXXXV,�Po�znań 1981,
s. 28).�Jesz�cze�in�ną�wy�kład�nię�te�go�sym�bo�lu�po�da�je�in�ter�ne�-
to�we�wy�da�nie�ga�ze�ty�„Echo�Lu�bo�nia”:�„Po�stać�przed�sta�wia
sło�wiań�skie�go�rol�ni�ka�prze�ję�te�go�wiel�kim�mi�ste�rium�od�ra�-
dza�ją�cej�się�przy�ro�dy.�W pol�skiej�kul�tu�rze�lu�do�wej�siew�za�-
wsze�był�czyn�no�ścią�świę�tą.�Rol�nik�sie�ją�cy�zbo�że�– siew�ca
– mu�siał�przy�stę�po�wać�do�swo�jej�pra�cy�bez�gnie�wu�i ża�lu
w ser�cu,�bo�jak�wie�rzo�no,�»nie�wy�ro�śnie�chleb�spod�roz�draż�-
nio�nej�dło�ni«.�Siać�na�le�ża�ło�po�wo�li,�god�nie,�uważ�nie,�ale�i ra�-
do�śnie,�ru�chem�rę�ki�skie�ro�wa�nym�»do�sie�bie«,�aby�po�ży�tek

z sie�wu�trzy�mał�się�go�spo�da�rza�– co�wy�ra�żo�ne�zo�sta�ło�w dy�-
na�micz�nie�przed�sta�wio�nej�po�sta�ci”�(I.�S.,�Dla cze go siew ca
zna lazł się na po mni ku?,�http://www.echo�lu�bo�nia.pl/hi�sto�-
ria_lo�kal�na/dla�cze�go_siew�ca.htm�[do�stęp: 18.03.�2013]).

*

Pier�wo�wzór�Siew cy po�wstał�w 1923�ro�ku.�By�ła�to�jed�-
na�z pierw�szych�prac�Mar�ci�na�Roż�ka�(1885–1944),�uzna�-
ne�go�przed�woj�ną�po�znań�skie�go�ar�ty�sty,�spe�cja�li�zu�ją�ce�go
się�w mo�nu�men�tal�nej�rzeź�bie�fi�gu�ro�wej.�Za�pro�jek�to�wał�ją
i wy�ko�nał�na�za�mó�wie�nie�Kon�cer�nu�Che�micz�ne�go�dr.�Ro�-
ma�na�Maya�– ja�ko�re�kla�mę�tej�fir�my.�Po�mnik�(jesz�cze�gip�-
so�wy)�wy�sta�wio�no�sześć�lat�póź�niej�na�po�znań�skiej�„Pe�Wu�-
Ce”1 wraz�z in�ny�mi�pra�ca�mi�te�go�ar�ty�sty.�Wkrót�ce�po�tem
Siew ca – już� ja�ko� mo�nu�men�tal�ny,� trzy�me�tro�wy� od�lew
w brą�zie�na�sze�ścio�me�tro�wym�gra�ni�to�wym�co�ko�le�z fon�tan�-
ną�– sta�nął�na�skwer�ku�przy�uli�cy�Ar�mii�Po�znań�w Lu�bo�-
niu�(znaj�du�je�się�tam�do�dziś�i jest�jed�ną�z naj�bar�dziej�zna�-
nych�atrak�cji�tu�ry�stycz�nych�tej�miej�sco�wo�ści).

Wy�buch�dru�giej�woj�ny�świa�to�wej�cał�ko�wi�cie�od�mie�nił
ży�cie�Mar�ci�na�Roż�ka.�Je�go�urzą�dzo�ny�we�dług�wła�sne�go
pro�jek�tu�pięk�ny�dom�– pra�cow�nia�w Wolsz�ty�nie�(gdzie�za�-
miesz�kał�w 1933�ro�ku)�zo�stał�za�ję�ty�przez�Niem�ców,�któ�-
rzy�prze�kształ�ci�li�bu�dy�nek�na�ka�sy�no�woj�sko�we.�Licz�ne
rzeź�by�w sa�mym�do�mu�i w przy�le�ga�ją�cym�doń�ogro�dzie
oku�pan�ci�roz�trza�ska�li�lub�wrzu�ci�li�do�gra�ni�czą�ce�go�z po�-
sia�dło�ścią�je�zio�ra.�Ten�sam�los�spo�tkał�zresz�tą�wie�le�in�-
nych� rzeźb� te�go� ar�ty�sty,� któ�re� zo�sta�ły� nie�od�wra�cal�nie
znisz�czo�ne�przez�Niem�ców�jesz�cze�w 1939�ro�ku�(po�mni�-
ki:�Bo le sła wa Chro bre go w Gnieź�nie;�Prze my słu,�Rol nic -
twa i Le śnic twa wy�sta�wio�ne�na�po�znań�skiej�„Pe�Wu�Ce”;
po�stać�Chry�stu�sa�wkom�po�no�wa�na�w Po mnik Ser ca Je zu -
so we go na� dzi�siej�szym� pla�cu�Mic�kie�wi�cza� w Po�zna�niu
i wie�le�in�nych).
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1 Czy�li� Po�wszech�nej� Wy�sta�wie� Kra�jo�wej,� zor�ga�ni�zo�wa�nej
w 1929�ro�ku�z oka�zji 10-le�cia�od�zy�ska�nia�przez�Pol�skę�nie�pod�le�-
gło�ści.

Po�mnik�Siew cy w swo�im�pier�wot�nym�wy�da�niu:�ja�ko�re�kla�ma
Kon�cer�nu�Che�micz�ne�go�dr.�Ro�ma�na�Maya�na�Po�wszech�nej�
Wy�sta�wie�Kra�jo�wej�(Po�znań�1929)�
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Jed�na�z naj�słyn�niej�szych�prac�Mar�ci�na�Roż�ka�– po�stać�Chry�stu�-
sa�bę�dą�ca�czę�ścią�Po mni ka Ser ca Je zu so we go w Po�zna�niu�(znisz�-
czo�na�przez�Niem�ców�w 1939�ro�ku)
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Ja�ko�pol�ski�pa�trio�ta,�przed�sta�wi�ciel�in�te�li�gen�cji,�a za�-
ra�zem�by�ły�po�wsta�niec�wiel�ko�pol�ski,�Ro�żek�zna�lazł�się�na
li�ście�osób�szcze�gól�nie�po�szu�ki�wa�nych�przez�ge�sta�po,�prze�-
zna�czo�nych� do� cał�ko�wi�tej� eks�ter�mi�na�cji.� Ukry�wał� się
przez�dwa�la�ta,�lecz�je�sie�nią 1941�ro�ku�zo�stał�od�na�le�zio�ny
i osa�dzo�ny�w po�znań�skim�For�cie VII.�„Nad�zo�ru�ją�cy�[go]
straż�nik�nie�miec�ki,�zo�rien�to�waw�szy�się�w uzdol�nie�niach
ar�ty�stycz�nych�Roż�ka,�do�star�czał�mu�ma�te�ria�łów�po�trzeb�-
nych�do�ma�lo�wa�nia�i ry�so�wa�nia,�oczy�wi�ście�nie�bez�in�te�re�-
sow�nie,�bo�wy�ko�na�ne�pra�ce�za�bie�rał”2 – by�je�po�tem�spie�-
nię�żać�ja�ko�wła�sne.�Pó�ki�ar�ty�sta�ma�lo�wał�zwy�kłe�ob�raz�ki,
pra�ca�nie�by�ła�trud�na.�Lecz�kie�dy�na�ka�za�no�mu�wy�ko�na�-
nie�por�tre�tu�Hi�tle�ra�do�sie�dzi�by�ge�sta�po�w Po�zna�niu�– „od�-
mó�wił,�nie�chcąc�pod�jąć�się�pra�cy�nie�god�nej�ho�no�ru�Po�la�-
ka”3.�Zo�stał�za�to�uka�ra�ny�wy�sył�ką�do�nie�miec�kie�go�obo�zu
kon�cen�tra�cyj�ne�go�Au�schwitz II Bir�ke�nau,�gdzie�po�nie�-
speł�na�ro�ku, 10�kwiet�nia 1944�ro�ku�(in�ne�da�ty�to 14�lub 19
ma�ja�– róż�nie�po�da�ją�źró�dła),�ja�ko�nu�mer 131 047�zmarł
z wy�cień�cze�nia.

*

Dla�uświet�nie�nia 60-le�cia�po�wsta�nia�aka�de�mic�kich�stu�-
diów�rol�ni�czych�i le�śnych�w Po�zna�niu,�a jed�no�cze�śnie�w 35
rocz�ni�cę�śmier�ci�ar�ty�sty,�przed�bu�dyn�kiem�Col�le�gium�Ma�xi�-
mum 3�paź�dzier�ni�ka 1979�ro�ku,�pod�czas�in�au�gu�ra�cji�no�we�-
go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go,�od�sło�nię�to�ko�pię�Siew cy.�Sam�po�-
mysł�po�sta�wie�nia�po�mni�ka�w tym�miej�scu�wy�szedł�jesz�cze
w ro�ku 1969�od�Fe�li�cja�na�Ciesz�kow�skie�go�Dem�biń�skie�go
(1901–1981)4,�pro�fe�so�ra�na�szej�uczel�ni5.�Po�cząt�ko�wo�my�śla�-
no�o prze�nie�sie�niu�ory�gi�na�łu�Siew cy z Lu�bo�nia,�jed�nak�wła�-
dze�mia�sta�na�to�się�nie�zgo�dzi�ły.�Po�sta�no�wio�no�więc�zro�bić
ko�pię,�któ�ra�zo�sta�ła�„wy�ko�na�na�przez�Wyż�szą�Szko�łę�Sztuk
Pla�stycz�nych�w Po�zna�niu,�w czy�nie�spo�łecz�nym,�[…]�dzię�ki
ofiar�no�ści�in�sty�tu�cji,�ab�sol�wen�tów,�pra�cow�ni�ków�i stu�den�-
tów.�Od�lew�z brą�zu�wy�ko�na�li�pra�cow�ni�cy�»Po�me�tu«”6.�

mgr Ewa Stryc ka

Nie�zwy�kły�ogród�od�two�rzo�ny�po�woj�nie�przy�daw�nym�do�mu�ar�ty�sty�w Wolsz�ty�nie�(dziś�to�Mu�zeum�Re�gio�nal�ne�Zie�mi�Wolsz�tyń�skiej�
im.�Mar�ci�na�Roż�ka)�i ścież�ka�doń�pro�wa�dzą�ca�(wi�dok�od�stro�ny�Je�zio�ra�Wolsz�tyń�skie�go);�znajdujące�się�na�cokołach�popiersia�
to�(z�lewej)�Adam�Mickiewicz,�Michał�Anioł�i�Karol�Karpiński�oraz�(z�prawej)�Ludwig�van�Beethowen,�Sokrates�i�cesarz�Trajan�
(Michała�Anioła�i�Sokratesa�po�wojnie�wyłowiono�z�jeziora,�pozostałe�w�1974�roku�zrekonstruował�miejscowy�uczeń�Rożka�–
Edward�Przymuszała)
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2 Wa�cław�So�ko�łow�ski,�Po mnik Siew�cy,�s. 32.
3 Jan�Ba�ier�[ów�cze�sny�prze�wod�ni�czą�cy�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ab�sol�-

wen�tów�Aka�de�mii�Rol�ni�czej],�[Prze�mó�wie�nie�wy�gło�szo�ne�pod�czas
uro�czy�sto�ści�od�sło�nię�cia�po�mni�ka�Siew cy w Po�zna�niu],�w: 60 lat
aka de mic kich stu diów rol ni czych i le śnych,�s. 25.

4 Pro�fe�sor�był�jed�nym�z trzech�przy�bra�nych�sy�nów�Au�gu�sta
Adol�fa�Ciesz�kow�skie�go�(1861–1932),�któ�ry�„speł�nia�jąc�myśl�Oj�ca
[…],� Fun�da�cję� Ża�bi�kow�ską� Uni�wer�sy�te�to�wi� Po�znań�skie�mu� na
wiecz�ne�cza�sy�prze�ka�zał”�(jak�gło�si�ta�bli�ca�pa�miąt�ko�wa�na�bu�dyn�-
ku�Ko�le�gium�Ciesz�kow�skich),�dzię�ki�cze�mu�dzi�siej�szy�Uni�wer�sy�-
tet�Przy�rod�ni�czy�dys�po�nu�je�nie�ma�łą�in�fra�struk�tu�rą.

5 Tak�to�wspo�mi�na�Wa�cław�So�ko�łow�ski,�Po mnik Siew�cy,�s. 28.
6 Jan�Ba�ier,�[Prze�mó�wie�nie],�s. 25.
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Ko�ło�Na�uko�we�Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�(KN�AK)
zo�sta�ło�utwo�rzo�ne�w 2012�ro�ku�i kon�ty�nu�uje�dzia�-
łal�ność�Sek�cji�Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�na�Wy�dzia�-
le�Ogrod�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu.�Na�szym
ce�lem�jest�po�sze�rza�nie�wie�dzy�i zdo�by�wa�nie�prak�-
tycz�nych�umie�jęt�no�ści�na�te�mat�ar�chi�tek�tu�ry�kra�-
jo�bra�zu�oraz�uczest�ni�cze�nie�w two�rze�niu�przy�ja�-
znej,�pięk�nej�i funk�cjo�nal�nej�prze�strze�ni�pu�blicz�nej
na�szych�miast�i wsi.�Po�dej�mu�je�my�pra�ce�nad�pro�-
jek�ta�mi�ba�daw�czy�mi,�bie�rze�my�udział�w obo�zach
na�uko�wych,�wy�jaz�dach�stu�dial�nych,�kon�fe�ren�cjach,
kon�kur�sach� pro�jek�to�wych� pol�skich� i za�gra�nicz�-

KOłO NAUKOWE
ARCHITEKTURy KRAjOBRAZU

z kra�ju�i za�gra�ni�cy.�Uczest�ni�czą�po�nad�to�w Stu�denc�-
kich�Se�sjach�Na�uko�wych�oraz�Zjaz�dach�Aka�de�mic�kie�-
go�Sto�wa�rzy�sze�nia�Stu�den�tów�Bio�tech�no�lo�gii,�gdzie
pre�zen�tu�ją�wy�ni�ki�pro�jek�tów�na�uko�wych.��

KOłO NAUKOWE BIOTECHNOLOGII
OPERON
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Pod�sta�wo�wym� ce�lem�Ko�ła� jest� po�sze�rza�nie�wie�dzy
z za�kre�su�współ�cze�snej�bio�tech�no�lo�gii.�Człon�ko�wie�ko�-
ła�or�ga�ni�zu�ją�se�mi�na�ria,�wy�kła�dy�i kon�fe�ren�cje�oraz
pa�ne�le�dys�ku�syj�ne�z udzia�łem�wy�bit�nych�na�ukow�ców

Warsztaty�projektowe�na�targach�GARDENIA

nych,�or�ga�ni�zu�je�my�warsz�ta�ty,�pre�lek�cje,�dys�ku�sje
i wy�sta�wy.�Roz�wi�ja�my�na�sze�za�in�te�re�so�wa�nia�na�-
uko�we�i do�sko�na�li�my�warsz�tat�pro�jek�to�wy,�po�zna�-
jąc�współ�cze�sne�kie�run�ki�w ar�chi�tek�tu�rze�kra�jo�bra�-
zu�oraz�no�wo�cze�sne�me�to�dy�i na�rzę�dzia�twór�cze.
Współ�pra�cu�je�my�ze�sto�wa�rzy�sze�nia�mi�oraz�sa�mo�-
rzą�da�mi�lo�kal�ny�mi,�re�ali�zu�jąc�róż�no�rod�ne�dzia�ła�-
nia�ma�ją�ce�na�ce�lu�kształ�to�wa�nie�i ochro�nę�kra�jo�-
bra�zu.�KN�AK�to�nie�tyl�ko�pra�ca�nad�pro�jek�ta�mi,
to�tak�że�spo�tka�nia�z cie�ka�wy�mi�ludź�mi,�dzia�ła�nia
po�par�te�wspól�ną�pa�sją�oraz�na�wią�zy�wa�nie�przy�jaź�-
ni�na�dłu�gie�la�ta.�
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Ko�ło�Na�uko�we�Bo�ta�ni�ków�(KNB)�zo�sta�ło�po�wo�ła�ne
do�ży�cia 25�ma�ja 2000�ro�ku,�je�go�pierw�szym�opie�ku�-
nem�był�dr�Woj�ciech�Ant�ko�wiak,�od 2010�ro�ku�funk�-
cję�tę�prze�ję�ła�dr�Ane�ta�Czar�na.�Obec�nie�do�KNB�na�-
le�ży 18� stu�den�tów.� Od� cza�su� zmia�ny� opie�ku�na
od�wie�dzi�li�śmy�już:�Wscho�wę�i Ko�żu�chów�– la�pi�da�-
rium,�sta�no�wi�sko�Or chis mo rio w Pierzch�nie,�park
przy�zam�ko�wy�w Kra�si�czy�nie,�re�zer�wat�w Dwer�nicz�-
ku�(Biesz�cza�dy),�re�zer�wat�Śnie�ży�co�wy�Jar�ko�ło�Mu�-
ro�wa�nej�Go�śli�ny,�łą�ki�w Pyz�drach�i Su�lę�cin�ku�oraz
wie�le�in�nych�miejsc.�Tra�dy�cją�Ko�ła�są�kil�ku�dnio�we
let�nie� obo�zy� na�uko�we� w cza�sie� wa�ka�cji.� W la�-
tach 2011�i 2012�by�li�śmy�w Mi�li�czu,�gdzie�pro�wa�dzi�-
li�śmy�ba�da�nia�w re�zer�wa�cie�Wzgó�rze�Jo�an�ny�oraz
Sta�wy�Mi�lic�kie.�W 2012�i 2013�ro�ku�pro�wa�dzi�li�śmy
ba�da�nia�w Nad�le�śnic�twie�Ta�cza�nów,�gdzie�opra�co�-
wa�li�śmy�roz�miesz�cze�nie� rzad�kich� i gi�ną�cych�oraz
chro�nio�nych�ro�ślin�na�czy�nio�wych.�W trak�cie�tych
wy�jaz�dów�mo�gli�śmy�po�głę�bić�swo�ją�wie�dzę�na�te�mat
flo�ry�pol�ski.�W Le�sie�Ta�cza�no�skim�stwier�dzi�li�śmy
wy�stę�po�wa�nie�in�te�re�su�ją�ce�go�ga�tun�ku�po�łu�dnio�we�-
go�Ver ba scum blat ta ria,�jed�nak�za�nasz�naj�więk�szy

KOłO NAUKOWE BOTANIKóW

suk�ces�uzna�je�my�zna�le�zie�nie�Co le an thus sub ti lis na
Sta�wach�Mi�lic�kich.�Swo�je�ba�da�nia�i zna�le�zi�ska�pre�-
zen�tu�je�my�na�kon�fe�ren�cjach�i se�sjach�na�uko�wych,
co�ro�ku�też�od�no�si�my�suk�ce�sy�na�Se�sji�Stu�denc�kich
Kół�Na�uko�wych�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�Po�-
zna�niu.

Podczas�letniego�obozu�naukowego�w�okolicach�Milicza
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Stu�den�ci� Ko�ła� Na�uko�we�go� Die�te�ty�ków� (KND)� to
gru�pa�pa�sjo�na�tów�zdro�we�go�ży�wie�nia.�Uwa�ża�ją,�że
nie�ma�po�ran�nych�za�jęć�na�uczel�ni�bez�pierw�sze�go
śnia�da�nia.�Za�wsze�znaj�dą�czas�na�ra�cjo�nal�ny�po�si�łek,
a pod�czas�wy�kła�dów�pi�ją�wo�dę�mi�ne�ral�ną.�Ta�kie�tu
pa�nu�ją� za�sa�dy.�Są� gru�pą,� do�któ�rej� przy�na�leż�ność
ozna�cza�nie�zna�jo�mość�słów�„nie�moż�li�we”,�„trud�ne”,
„nie�wy�ko�nal�ne”.�Po�tra�fią�zor�ga�ni�zo�wać�kon�fe�ren�cję,
udzie�lać�po�rad�ży�wie�nio�wych�ak�tu�al�ne�mu�Pre�mie�ro�-
wi�RP�i po�je�chać�na�pik�nik�aka�de�mic�ki�Cen�trum�Na�-
uki�Ko�per�nik�i Pol�skie�go�Ra�dia�do�War�sza�wy.�Za�wsze
z pa�sją�mó�wią�o zdro�wym�ży�wie�niu�i cięż�ko�pra�cu�ją,
bi�lan�su�jąc�w ra�mach�za�jęć�ko�lej�ne� spe�cja�li�stycz�ne
die�ty.� Mo�zol�nie� po�szu�ku�ją� w swo�ich� ja�dło�spi�sach
zbęd�nych� źró�deł� fos�fo�ru� i na�wra�ca�ją� die�te�tycz�nie
wszyst�kich�za�in�te�re�so�wa�nych.�To�pa�sjo�na�ci�zdro�we�-
go�ży�wie�nia,�dla�któ�rych�sło�wo�„żyw�ność”�nie�ma�ta�-
jem�nic,�wie�dzą�bo�wiem:�„czy�ma�sło,�czy�mar�ga�ry�na?”
i „ile�jest�cu�kru�w cu�krze?”�Wie�dzę�zdo�by�wa�ją�za�rów�-
no� na� za�ję�ciach,� jak� i pod�czas� wie�lu� kon�fe�ren�cji,
w któ�rych�ak�tyw�nie�uczest�ni�czą.�W ra�mach�stu�denc�-

KOłO NAUKOWE DIETETyKóW

kiej�po�rad�ni�die�te�tycz�nej�udzie�la�ją�po�rad,�od�chu�dza�-
ją�i do�ra�dza�ją�spor�tow�com,�mło�dzie�ży�i chęt�nym�klu�-
bom�se�nio�ra.�Nie�zmar�nu�ją�żad�nej�oka�zji,�by�prze�-
pro�wa�dzić�wśród�za�in�te�re�so�wa�nych�uczniów�lek�cję
zdro�we�go�ży�wie�nia.�Kre�atyw�ną�po�mo�cą�i do�świad�-
cze�niem�wspie�ra�ją�stu�den�tów�ich�opie�ku�no�wie�– pra�-
cow�ni�cy�na�uko�wi�wy�dzia�łu.

Członkowie�Koła�Naukowego�Dietetyki
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Stu�denc�kie� Ko�ło� Na�uko�we� Eko�ener�ge�ty�ki� dzia�ła
w In�sty�tu�cie�In�ży�nie�rii�Bio�sys�te�mów,�a dzia�łal�ność
swą�roz�po�czę�ło�w ma�ju 2013�ro�ku.�Utwo�rzy�ła�je�gru�-
pa�stu�den�tów�za�in�te�re�so�wa�na�po�głę�bia�niem�wie�dzy
w dzie�dzi�nie�wy�ko�rzy�sta�nia� od�na�wial�nych� źró�deł
ener�gii�z za�cho�wa�niem�za�sad�ochro�ny�śro�do�wi�ska.
Ko�ło�ści�śle�współ�pra�cu�je�z La�bo�ra�to�rium�Eko�tech�-
no�lo�gii�In�sty�tu�tu�In�ży�nie�rii�Bio�sys�te�mów.�Re�ali�zo�-
wa�ne�te�ma�ty�ba�dań�oraz�pro�jek�ty�do�ty�czą�mię�dzy
in�ny�mi� pro�duk�cji� alg� na� bio�ma�sę,�wy�ko�rzy�sta�nia
gleb�zde�gra�do�wa�nych�geo�me�cha�nicz�nie�do�upra�wy
ro�ślin�ener�ge�tycz�nych,�moż�li�wo�ści�wy�ko�rzy�sta�nia
cie�pła�z ko�mór�kom�po�sto�wych�na�po�trze�by�wła�sne
go�spo�dar�stwa�oraz�za�sto�so�wa�nia�sztucz�nych�sie�ci
neu�ro�no�wych�w kal�ku�la�to�rze�wy�daj�no�ści�bio�ga�zo�-
wej.�Dzia�łal�ność�Ko�ła�wspie�ra�ją�pra�cow�ni�cy�na�uko�-
wi�Wy�dzia�łu�Rol�nic�twa�i Bio�in�ży�nie�rii�oraz�in�nych
wy�dzia�łów�uni�wer�sy�te�tu,�a tak�że�fir�my�zaj�mu�ją�ce
się�pro�duk�cją�„czy�stej�ener�gii”.

KOłA NAUKOWE EKOENERGETyKI

Studenckie�Koło�Naukowe�Ekoenergetyki�działa�
od�maja�2013�roku
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Ko�ło�Na�uko�we�Eko�no�mi�stów�Agro�biz�ne�su�roz�po�czę�-
ło�swą�dzia�łal�ność 15�mar�ca 2001�ro�ku.�Je�go�głów�ny�-
mi�ce�la�mi�są:

� pod�no�sze�nie�i roz�wi�ja�nie�wie�dzy�człon�ków�Ko�ła
z dziedziny�eko�no�mii,�eko�no�mi�ki�go�spo�dar�ki�żyw�-
no�ścio�wej�oraz�przed�się�bior�czo�ści

� or�ga�ni�zo�wa�nie�za�jęć�se�mi�na�ryj�nych

� or�ga�ni�zo�wa�nie�se�sji�i ba�dań�na�uko�wych

� wy�mia�na�mię�dzy�na�ro�do�wa

� na�wią�zy�wa�nie�kon�tak�tów�z in�sty�tu�cja�mi�kra�jo�wy�-
mi�i za�gra�nicz�ny�mi

� pro�mo�wa�nie�człon�ków�Ko�ła�w biz�ne�sie�i ad�mi�ni�-
stra�cji

� or�ga�ni�zo�wa�nie�im�prez�i wy�jaz�dów�in�te�gra�cyj�nych,
in�te�gra�cja�człon�ków�Ko�ła�z pra�cow�ni�ka�mi�na�uko�-
wy�mi�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go.

KOłO NAUKOWE EKONOMISTóW
AGROBIZNESU

Studenci�Koła�wraz�z�opiekunem�naukowym�podczas
międzyuczelnianej�konferencji�naukowej�„Agrobiznes�
i�obszary�wiejskie�wobec�współczesnych�wyzwań
ekonomiczno-społecznych”�(grudzień�2013)

F
ot

.�a
rc

h
iw

u
m

�K
N

�E
A



Wieści Akademickie 27

KOłO NAUKOWE
GOSPODARKI PRZESTRZENNEj

Ko�ło�po�wsta�ło�w 2009�ro�ku.�Je�go�dzia�łal�ność�sku�pia
się�przede�wszyst�kim�na�pla�no�wa�niu�prze�strzen�nym,
in�fra�struk�tu�rze�tech�nicz�nej�i spo�łecz�nej,�za�rzą�dza�-
niu�re�gio�na�mi,�sa�mo�rzą�dzie�te�ry�to�rial�nym�oraz�sze�-
ro�ko�ro�zu�mia�nym�ła�dzie�prze�strzen�nym.�

Ko�ło�zrze�sza�stu�den�tów�kie�run�ku:�go�spo�dar�ka
prze�strzen�na,�któ�rzy�bio�rą�udział�w cy�klicz�nie�or�ga�-
ni�zo�wa�nych� kon�fe�ren�cjach� i warsz�ta�tach:� Dzień
Urba�ni�sty,�GIS�-Day�i „Urba�ni�sty�ka�w pro�ce�sach�in�-
we�sty�cyj�nych”.�W ra�mach�dzia�łal�no�ści�ko�ła�or�ga�ni�-

zo�wa�ne� są� se�mi�na�ria�na�uko�we,�pre�lek�cje� i wi�zy�ty
w fir�mach�zaj�mu�ją�cych�się�go�spo�dar�ką�i pla�no�wa�-
niem�prze�strzen�nym.�Człon�ko�wie�ko�ła�zaj�mu�ją�się
wy�ko�rzy�sta�niem�tech�nik�kom�pu�te�ro�wych�w ba�da�niu
zja�wisk�spo�łecz�no�-go�spo�dar�czych;�GIS,�roz�wią�zy�wa�-
niem� pro�ble�mów� prze�strzen�nych� oraz� wi�zu�ali�za�-
cją 3D�pro�jek�tów�urba�ni�stycz�nych.

Tra�dy�cją�Ko�ła�sta�je�się�re�dak�cja�ma�ga�zy�nu�stu�-
denc�kie�go�„GP�AC�TION”,�któ�re�go�ła�my�otwar�te�są
dla�stu�den�tów�wszyst�kich�kie�run�ków.�
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W�ramach�działalności�koła�organizowane�
są�m.in.�seminaria�i�prelekcje

W�terenie

soft.�Co�ro�ku�bio�rą�tak�że�udział�w mię�dzy�na�ro�do�-
wym�kon�kur�sie�Ima�gi�ne�Cup,�w ra�mach�któ�re�go�re�-
ali�zu�ją�swo�je�po�my�sły�i współ�za�wod�ni�czą�ze�stu�den�-
ta�mi�z ca�łe�go�świa�ta.

KOłA NAUKOWE INfORMATyKóW

Podczas�konferencji�w�budynku�Instytutu�Inżynierii
Biosystemów
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Ko�ło� Na�uko�we� In�for�ma�ty�ków� „UP�Po�znan.net”,
dzia�ła�ją�ce�w In�sty�tu�cie�In�ży�nie�rii�Bio�sys�te�mów,�jest
otwar�te� dla� wszyst�kich� stu�den�tów�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go.�Je�go�człon�ko�wie�roz�wi�ja�ją�za�in�te�-
re�so�wa�nia�zwią�za�ne�z no�wo�cze�sny�mi�tech�no�lo�gia�mi
in�for�ma�tycz�ny�mi�i ich�za�sto�so�wa�niem�w rol�nic�twie.
Spo�tka�nia�KNI�ma�ją�for�mę�wy�kła�dów�lub�warsz�ta�-
tów,�pod�czas�któ�rych�stu�den�ci�lub�za�pro�sze�ni�go�ście
dzie�lą�się�wie�dzą�z wy�bra�ne�go�przez�sie�bie�ob�sza�ru
in�for�ma�ty�ki.�Na�sze�Ko�ło�na�le�ży�do 48�wy�bra�nych
kół�na�uko�wych�w Pol�sce�wspie�ra�nych�przez�fir�mę
Mi�cro�soft.�Szcze�gól�ną�for�mą�spo�tkań�jest�IT�Aca�de�-
mic�Day.�Kon�fe�ren�cja�ta�umoż�li�wia�stu�den�tom�bez�-
po�śred�ni�kon�takt�z wy�kła�dow�ca�mi�i prak�ty�ka�mi�za�-
pra�sza�ny�mi�za�rów�no�z fir�my�Mi�cro�soft,�jak�i spo�śród
lo�kal�nych� firm� z sek�to�ra� IT.� Człon�ko�wie� Ko�ła
uczest�ni�czą�w warsz�ta�tach�pro�gra�mi�stycz�nych�or�-
ga�ni�zo�wa�nych�na�uni�wer�sy�te�cie�i przez�fir�mę�Mi�cro�-



Wieści Akademickie28 2014

Pod�sta�wo�wą�dzia�łal�no�ścią�Ko�ła�są�sze�ro�ko�za�kro�jo�ne
ba�da�nia,� po�cząw�szy� od� po�szu�ki�wa�nia� sku�tecz�nych
me�tod� re�cy�klin�gu� od�pa�dów� rol�no�-prze�my�sło�wych,
przez�oce�nę�za�gro�żeń�pły�ną�cych�z eks�po�zy�cji�pra�cow�-
ni�ków�na�nad�mier�ny�ha�łas�w śro�do�wi�sku�pra�cy�w rol�-
nic�twie,�skoń�czyw�szy�na�oce�nie�moż�li�wo�ści�wy�kry�wa�-
nia� ska�żeń� gle�by� i wód� grun�to�wych� ma�te�ria�ła�mi
ro�po�po�chod�ny�mi�za�po�mo�cą�me�tod�spek�tro�fo�to�me�-
trycz�nych.�Wy�ni�ki�tych�ba�dań�człon�ko�wie�Ko�ła�pre�-
zen�tu�ją�na�kra�jo�wych�i za�gra�nicz�nych�kon�fe�ren�cjach
kół�na�uko�wych.�Jed�nak�na�sza�dzia�łal�ność�nie�ogra�ni�-
cza�się�wy�łącz�nie�do�pra�cy�w la�bo�ra�to�rium.�Je�ste�śmy

za�pra�sza�ni�na�po�lo�we�po�ka�zy�ma�szyn�rol�ni�czych�or�-
ga�ni�zo�wa�ne�przez�fir�my�z bran�ży�ma�szyn�rol�ni�czych.
Sa�mi�też�or�ga�ni�zu�je�my�wy�jaz�dy�na�bran�żo�we�im�pre�-
zy� tar�go�we.� Co� ro�ku� od�wie�dza�my� te�re�ny� tar�go�we
wHa�no�we�rze,�zwie�dza�jąc�wy�sta�wy�Agri�tech�ni�ca�oraz
Eu�ro�Tier�i BIO�Ener�gy�De�cen�tral.�Pod�czas�tych�wy�-
jaz�dów� zwie�dza�my� fa�bry�ki� czo�ło�wych� nie�miec�kich
pro�du�cen�tów�ma�szyn�rol�ni�czych:�Cla�as,�Kro�ne,�Grim�-
me.�Każ�de�go�ro�ku�w ma�ju�or�ga�ni�zu�je�my�TRi�Lia�dę,
świę�to�wszyst�kich�stu�den�tów�kie�run�ków�stu�diów:�in�-
ży�nie�ria�rol�ni�cza,�eko�ener�ge�ty�ka�oraz� in�for�ma�ty�ka
i agro�in�ży�nie�ria.�Człon�ko�wie�Ko�ła�rów�nież�wspo�ma�-
ga�ją�ab�sol�wen�tów�w przej�ściu�do�póź�niej�szej�pra�cy�za�-
wo�do�wej.�Or�ga�ni�zu�je�my�Tar�gi�Pra�cy,�na�któ�re�za�pra�-
sza�my�przed�sta�wi�cie�li�wiel�ko�pol�skich�firm�z bran�ży
in�ży�nie�rii�rol�ni�czej.�Na�si�człon�ko�wie�po�ma�ga�ją�w or�-
ga�ni�za�cji� wy�staw� ma�szyn� rol�ni�czych� (Agro�Show,�
Zie�lo�ne�Agro�show,�Po�la�gra�Pre�mie�ry),�gdzie�zdo�by�wa�-
ją�kon�tak�ty�w bran�ży.�Ko�ło�Na�uko�we�Ogrod�ni�ków
(KNO)�po�wsta�ło�w 1958�ro�ku� i obec�nie� skła�da� się
z czte�rech�sek�cji:�flo�ry�stycz�nej,�ho�dow�li�ro�ślin�i na�-
sien�nic�twa,�in�for�ma�tycz�nej�oraz�ogro�dów�hi�sto�rycz�-
nych.�W ra�mach�dzia�łal�no�ści�or�ga�ni�zu�je�my�mię�dzy�in�-
ny�mi�ga�lę�ślub�ną,�wy�sta�wy�flo�ry�stycz�ne�(kom�po�zy�cji
bo�żo�na�ro�dze�nio�wych�i wiel�ka�noc�nych),�wy�sta�wy�fo�to�-
gra�ficz�ne�oraz�hap�pe�nin�gi.�Stu�den�ci�mo�gą�wy�ko�ny�-
wać�pra�ce�na�uko�we,�a tak�że�uczest�ni�czyć�w kur�sach
flo�ry�stycz�nych,�in�for�ma�tycz�nych�i bon�sai�oraz�w wy�-
jaz�dach�stu�dyj�nych�kra�jo�wych�i za�gra�nicz�nych.

KOłO NAUKOWE
INŻyNIERII ROLNICZEj

Członkowie�Koła�Naukowego�Inżynierii�Rolniczej
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Człon�ko�wie�na�sze�go�ko�ła�wy�wo�dzą�się�z gru�py�stu�-
den�tów,�któ�rzy�chcą�po�sze�rzać�swo�je�ho�ry�zon�ty,�są�za�-
in�te�re�so�wa�ni�tech�ni�ką�i wszyst�kim,�co�pro�po�nu�je�nam
ten�kie�ru�nek.�Łą�czą�nas�wspól�ne� za�in�te�re�so�wa�nia

oraz�po�trze�ba�zdo�by�wa�nia�i po�sze�rza�nia�wie�dzy,�któ�-
rą�chce�my�po�łą�czyć�z do�brą�za�ba�wą.

Opie�ku�nem�ko�ła�jest�dr�inż.�Ja�cek�Mą�draw�ski,�któ�-
ry�wspie�ra�na�sze�po�my�sły,�a tak�że�ma�dla�nas�cie�ka�-
we�pro�po�zy�cje.

Uczest�nic�two�w ko�le�na�uko�wym�umoż�li�wia�nam:
� udział�w pra�cach�na�uko�wo�-ba�daw�czych
� wy�jaz�dy�w te�ren�w ce�lu�po�zna�nia�róż�nych�roz�wią�-

zań�tech�nicz�nych
� wy�ciecz�ki�do�firm,�pod�czas�któ�rych�mo�że�my�za�-

po�znać�się�z pra�cą�w na�szym�przy�szłym�za�wo�dzie
� se�mi�na�ria�na�uko�we
� spo�tka�nia� in�te�gra�cyj�ne� – roz�mo�wy� przy� gril�lu

i nie�tyl�ko.�
Na�sze�ko�ło� jest�otwar�te�na�uczest�nic�two� in�nych

stu�den�tów,�je�że�li�więc�masz�cie�ka�we�po�my�sły�i chcesz
ak�tyw�nie�uczest�ni�czyć�w ży�ciu�stu�denc�kim�– za�pra�-
sza�my!�

KOłO NAUKOWE INŻyNIERóW
ŚRODOWISKA
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Hi�sto�ria�Ko�ła�Na�uko�we�go�Le�śni�ków�ma�swój�po�czą�-
tek�już�w 1919�ro�ku;�obec�nie�je�ste�śmy�naj�star�szym�ko�-
łem�na�uko�wym�na�na�szym�uni�wer�sy�te�cie�i jed�nym
z naj�star�szych�w Pol�sce.�Człon�ka�mi�Ko�ła�są�stu�den�ci,
któ�rych�pa�sją�jest�nie�tyl�ko�przy�ro�da,�ale�rów�nież�wie�-
le�in�nych�dzie�dzin�ży�cia.�Trze�ba�pod�kre�ślić,�że�nie�są
to�wy�łącz�nie�lu�dzie�zWy�dzia�łu�Le�śne�go.�Obec�nie�w ra�-
mach�Ko�ła�dzia�ła�ją�na�stę�pu�ją�ce�sek�cje:�bo�ta�nicz�na,�en�-
to�mo�lo�gicz�na,�geo�ma�tycz�na,�hi�sto�rii�le�śnic�twa,�ky�no�-
lo�gicz�na,� ło�wiec�ka,� or�ni�to�lo�gicz�na,� przy�rod�ni�cza,
tech�ni�ki�le�śnej,�te�rio�lo�gicz�na�i wa�bia�rzy.�Co�ro�ku�or�-
ga�ni�zu�je�my�mię�dzy�in�ny�mi:�stu�denc�ką�Wi�gi�lię�wy�dzia�-
ło�wą,�Za�wo�dy�Mło�dych�Le�śni�ków,�Bal�Le�śni�ka� (na
ostat�nim�ba�wi�ło�się 250�osób),�cho�in�kę�rek�tor�ską,�wy�-
jazd�se�mi�na�ryj�ny�dla�oko�ło 50�osób,�ak�cje�edu�ka�cyj�ne,
se�mi�na�ria�i spo�tka�nia�z cie�ka�wy�mi�oso�ba�mi.�Po�szcze�-
gól�ne�sek�cje�or�ga�ni�zu�ją�obo�zy�na�uko�we�(kil�ka�na�ście
w ro�ku).�Je�ste�śmy�ak�tyw�nym�człon�kiem�IFSA�(Mię�-
dzy�na�ro�do�we�Zrze�sze�nie�Stu�den�tów�Le�śnic�twa).�Po�-
sia�da�my�swo�ją�bi�blio�te�kę,�li�czą�cą�kil�ka�ty�się�cy�po�zy�cji,
ar�chi�wum�i sta�łą�wy�sta�wę�pa�mią�tek.�Sta�le�współ�pra�-
cu�je�my�z wie�lo�ma�jed�nost�ka�mi�i in�sty�tu�cja�mi�na�uko�-
wy�mi.�Szczy�ci�my�się�swo�ją�hi�sto�rią�– spi�sa�ną�w pięk�-
nie�wy�da�nej� po�zy�cji� książ�ko�wej� – i sie�dzi�bą,� któ�ra
mie�ści�się�na�pierw�szym�pię�trze�aka�de�mi�ka�Przy�le�sie.

Ko�ło�Na�uko�we�Mło�dych�Me�ne�dże�rów�po�wsta�ło�w 1991
ro�ku�przy�Ka�te�drze�Eko�no�mii�Wy�dzia�łu�Rol�ni�cze�go
w Po�zna�niu.�Obec�nie�licz�ba�człon�ków�Ko�ła�się�ga�kil�-
ku�na�stu�osób,�któ�re�są�głów�nie�stu�den�ta�mi�kie�run�ków:
eko�no�mia,�fi�nan�se�i ra�chun�ko�wość�oraz�to�wa�ro�znaw�-
stwo.�Głów�nym�ce�lem�ko�ła�jest�po�głę�bia�nie�wie�dzy�i za�-
in�te�re�so�wań� stu�den�tów,� po�łą�czo�ne� z moż�li�wo�ścią
udzia�łu�w pra�cach�na�uko�wo�-ba�daw�czych:
� po�sze�rza�nie�umie�jęt�no�ści� or�ga�ni�za�cyj�nych� oraz

pra�cy�ze�spo�ło�wej
� przy�go�to�wy�wa�nie�re�fe�ra�tów�i for�mu�ło�wa�nie�wnio�-

sków�na�pod�sta�wie�wy�ni�ków�ba�dań
� na�uka�au�to�pre�zen�ta�cji.

W ra�mach�dzia�łal�no�ści�Ko�ła�stu�den�ci�uczest�ni�czą
w kon�fe�ren�cjach� na�uko�wych,� se�mi�na�riach� oraz
w spo�tka�niach�z me�ne�dże�ra�mi�przed�się�biorstw.�Ma�-

ją�tak�że�moż�li�wość�roz�wo�ju�oraz�po�sze�rza�nia�wie�-
dzy�i umie�jęt�no�ści�dzię�ki�udzia�ło�wi�w szko�le�niach
i warsz�ta�tach�te�ma�tycz�nych.

KOłO NAUKOWE
MłODyCH MENEDŻERóW

Koło�Naukowe�Leśników�przed�stu�laty…

…�i�dziś

Członkowie�Koła�Młodych�Menedżerów�podczas�jednej
z�konferencji
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Głów�nym�ce�lem�Ko�ła�jest�za�po�zna�nie�się�z prak�tycz�-
ny�mi� aspek�ta�mi� ochro�ny� śro�do�wi�ska.� Człon�ko�wie
pro�wa�dzą�ak�tyw�ną�dzia�łal�ność�na�uko�wo�-ba�daw�czą
oraz�dy�dak�tycz�ną,�któ�ra� obej�mu�je�mię�dzy� in�ny�mi
uczest�nic�two�w se�mi�na�riach,�sym�po�zjach�i kon�fe�ren�-
cjach�kół�na�uko�wych,�or�ga�ni�zo�wa�nie�obo�zów�na�uko�-
wych�i wy�cie�czek�dy�dak�tycz�nych,�współ�pra�cę�ba�daw�-
czą�z in�sty�tu�cja�mi�re�ali�zu�ją�cy�mi�za�da�nia�z dzie�dzi�ny
ochro�ny�śro�do�wi�ska,�a tak�że�pro�mo�wa�nie�Świa�to�we�-
go�Dnia�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska,�pro�wa�dze�nie�ak�cji�in�-
for�ma�cyj�nych�i edu�ka�cyj�nych.

KOłA NAUKOWE OCHRONy ŚRODOWISKA

Studenci�podczas�obozu�naukowego�w�Drawieńskim�
Parku�Narodowym�wraz�z�opiekunem�naukowym,�
Wojciechem�Puchalskim
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Ko�ło�Na�uko�we�Ogrod�ni�ków�po�wsta�ło�w 1958�ro�ku
i dzia�ła� na�Wy�dzia�le� Ogrod�nic�twa� i Ar�chi�tek�tu�ry
Kra�jo�bra�zu.�Zrze�sza� stu�den�tów�za�in�te�re�so�wa�nych
po�sze�rza�niem�wie�dzy�i zdo�by�wa�niem�umie�jęt�no�ści
prak�tycz�nych�z róż�nych�dzie�dzin�ogrod�nic�twa.�Ce�-
lem�dzia�ła�nia�KNO�jest�roz�wi�ja�nie�i po�głę�bia�nie�za�-
in�te�re�so�wań�na�uko�wych� stu�den�tów,� co� umoż�li�wia
dal�szą�ka�rie�rę�na�uko�wą,�a tak�że�po�ma�ga�w przy�szłej
pra�cy.�W KNO�dzia�ła�ją�trzy�sek�cje:�flo�ry�stycz�na,�in�-
for�ma�tycz�na�oraz�ho�dow�li�ro�ślin�i na�sien�nic�twa.�Ko�-
ło�Na�uko�we�Ogrod�ni�ków�re�ali�zu�je�swo�je�ce�le�dzię�ki
na�stę�pu�ją�cej�dzia�łal�no�ści:�pro�wa�dze�nie�prac�na�uko�-

KOłO NAUKOWE OGRODNIKóW

Pokazy�florystyczne�na�Targach�Ogrodniczych
GARDENIA
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wo�-ba�daw�czych,�zwłasz�cza�prak�tycz�nych�w te�re�nie;
uczest�nic�two� w stu�denc�kich� se�sjach� na�uko�wych,
w kon�fe�ren�cjach,�zjaz�dach,�sym�po�zjach�i in�nych�wy�-
da�rze�niach�na�uko�wych�w Pol�sce�i za�gra�ni�cą,�w kur�-
sach,� szko�le�niach,� warsz�ta�tach� i wy�sta�wach� oraz�
or�ga�ni�za�cja� ta�kich� wy�da�rzeń� na� na�szej� uczel�ni;
współ�pra�ca�z ośrod�ka�mi�na�uko�wy�mi,�in�sty�tu�cja�mi,
or�ga�ni�za�cja�mi� i fir�ma�mi� zwią�za�ny�mi� z ogrod�nic�-
twem,�kształ�to�wa�niem�te�re�nów�zie�le�ni�i nie�tyl�ko;
od�wie�dza�nie�miejsc�zwią�za�nych�z ogrod�nic�twem�i ar�-
chi�tek�tu�rą�kra�jo�bra�zu�(go�spo�darstw,�pla�có�wek�na�-
uko�wych,�tar�gów,�za�ło�żeń�ogro�do�wych�i in�nych);�wy�-
jaz�dy�szko�le�nio�we�(kra�jo�we�i za�gra�nicz�ne)�oraz�obo�zy
na�uko�we;�współ�pra�ca�z in�ny�mi�ko�ła�mi�na�uko�wy�mi,
współ�pra�ca�z or�ga�ni�za�cja�mi�stu�denc�ki�mi,�lo�kal�ny�mi
sto�wa�rzy�sze�nia�mi�i sa�mo�rzą�da�mi�do�radz�twa�ogrod�-
ni�cze�go,�pro�jek�to�wa�nie�ogro�dów�i kształ�to�wa�nie�te�-
re�nów� zie�le�ni;� po�pu�la�ry�za�cja� ogrod�nic�twa;� udział
w kon�kur�sach�zwią�za�nych�z ogrod�nic�twem�i pro�jek�-
to�wa�niem�oraz�spo�tka�nia�oko�licz�no�ścio�we�(Wi�gi�lia
z wła�dza�mi�uczel�ni,�Dzień�Wio�sny).�W ra�mach�sek�cji
flo�ry�stycz�nej�stu�den�ci�ma�ją�moż�li�wość�re�ali�zo�wa�nia
swo�ich�pa�sji�zwią�za�nych�z ukła�da�niem�kwia�tów�oraz
two�rze�niem�prze�róż�nych�ozdób�i kom�po�zy�cji.�W ra�-
mach� jej� dzia�łal�no�ści� or�ga�ni�zo�wa�ne� są� warsz�ta�ty
wiel�ka�noc�ne�i bo�żo�na�ro�dze�nio�we,�po�łą�czo�ne�z wy�sta�-
wą�wy�ko�na�nych�prac,�ukła�da�nie�kwia�tów�w Po�znań�-
skiej�Pal�miar�ni,�Ga�la�Ślub�na,�cer�ty�fi�ko�wa�ne�kur�sy
flo�ry�stycz�ne,�wy�jaz�dy�ple�ne�ro�we,�po�ka�zy�flo�ry�stycz�-
ne�oraz�wie�le�in�nych�ak�tyw�no�ści.�
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Ko�ło�Na�uko�we�Tech�no�lo�gów�Drew�na�na�Wy�dzia�le
Tech�no�lo�gii�Drew�na�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu� sta�ra� się�po�głę�bić�wie�dzę�aka�de�mic�ką
z za�kre�su�tech�no�lo�gii�drew�na,�jak�rów�nież�za�zna�jo�-
mić�się�z naj�now�szy�mi�roz�wią�za�nia�mi�stosowany�mi
w prze�my�śle.� Człon�ko�wie� Ko�ła� re�gu�lar�nie� bio�rą
udział�w mię�dzy�na�ro�do�wych�kon�fe�ren�cjach�na�uko�-
wych�w Zwo�le�niu�(Sło�wa�cja),�gdzie�pre�zen�tu�ją�wy�ni�-
ki�ba�dań.�Rok�rocz�nie�w okre�sie�let�nim�or�ga�ni�zo�wa�ne
są�obo�zy�na�uko�we�ma�ją�ce�zgłę�bić�prak�tycz�ną�wie�dzę
do�ty�czą�cą�tech�no�lo�gii�drew�na.�W ra�mach�dzia�łal�no�-
ści�Ko�ła�Na�uko�we�go�od�by�wa�ją�się�rów�nież�jed�no�dnio�-
we�wy�jaz�dy�do�za�kła�dów�prze�my�sło�wych,�po�zwa�la�ją�-
ce�na�za�po�zna�nie�się�z pro�ce�sem�pro�duk�cyj�nym.�

KOłO NAUKOWE TECHNOLOGóW DREWNA
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Podczas�zwiedzania�domów
przysłupowych�w�Bogatyni

W�Beskidzie�Niskim�spotkaliśmy�
znaną�podróżniczkę,�
Elżbietę�
Dzikowską

Analiza�więźby�bazyliki�
w�Krzeszowie

Ak�tu�al�nie�stu�den�ci�re�ali�zu�ją�swo�je�za�in�te�re�so�wa�nia
po�przez�prace�sa�mo�dziel�ne�lub�w ze�spo�łach,�pro�wa�-
dząc�ba�da�nia�z za�kre�su�agro�no�mii,�łą�kar�stwa�i mi�kro�-
bio�lo�gii.�Uzy�ska�ne�wy�ni�ki�pre�zen�tu�ją�na�se�mi�na�riach
oraz�kon�fe�ren�cjach�na�uko�wych�– kra�jo�wych�i za�gra�-
nicz�nych.�Po�nad�to�or�ga�ni�zu�ją�spo�tka�nia,�se�mi�na�ria
i se�sje� na�uko�we,� wy�jaz�dy� za�gra�nicz�ne� w ra�mach
wspól�nych�pro�jek�tów�kra�jów�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�

KOłA NAUKOWE ROLNIKóW

Na�takim�sprzęcie�się�pracuje
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KNTŻ�an�ga�żo�wa�li�się�w zor�ga�ni�zo�wa�nie� im�pre�zy
„Świę�to�mięs�Pol�ski”�– od�by�wa�ją�cej�się�na�Sta�rym
Ryn�ku�w Po�zna�niu�w przed�dzień� tar�gów�PO�LA�-
GRA�-FO�OD.

Człon�ko�wie�Koła�bio�rą�czyn�ny�udział�w kon�fe�-
ren�cjach�na�uko�wych�or�ga�ni�zo�wa�nych�w ca�łym�kra�-
ju,�a tak�że�są�or�ga�ni�za�to�ra�mi�wła�snych.�Za�pre�zen�-
to�wa�ne� pra�ce� zdo�by�wa�ją� pre�sti�żo�we� na�gro�dy.
Współ�pra�cu�ją�ze�so�bą�i wspie�ra�ją�się�pod�czas�wie�lu
spek�ta�ku�lar�nych�wy�dzia�ło�wych�im�prez�i ak�cji.�An�-
ga�żu�ją�się�w pro�mo�cję�wy�dzia�łu�i je�go�ofer�ty�edu�ka�-
cyj�nej,� uczest�ni�cząc� w Fe�sti�wa�lu� Na�uki� i Sztu�ki
w Po�zna�niu�czy�No�cy�Na�ukow�ców.�

Wie�lo�let�nią�tra�dy�cją�na�uko�we�go�ru�chu�stu�denc�-
kie�go�jest�or�ga�ni�zo�wa�nie�wy�dzia�ło�we�go�Dnia�Tech�no�-
lo�ga�Żyw�no�ści�– co�rocz�nej�ple�ne�ro�wej�im�pre�zy,�któ�ra
sta�je�się�oka�zją�do�wspól�nej�za�ba�wy�stu�den�tów�i pro�-
fe�so�rów.�Pod�czas�tej�im�pre�zy,�in�te�gru�ją�cej�ca�łe�wy�dzia�-
ło�we�śro�do�wi�sko�aka�de�mic�kie,�ujaw�nia�ją�się�róż�ne,
nie�tyl�ko�na�uko�we�umie�jęt�no�ści�stu�den�tów.�Każ�dy�ma
moż�li�wość�mię�dzy�in�ny�mi�po�słu�cha�nia�do�brej�mu�zy�-
ki,�a tak�że�de�gu�sta�cji�wy�pro�du�ko�wa�ne�go�we�dług�stu�-
denc�kiej�re�cep�tu�ry�pi�wa�czy�kieł�ba�sy�z gril�la.

Człon�ko�wie�Ko�ła�Na�uko�we�go�Tech�no�lo�gów�Żyw�no�-
ści�lo�ku�ją�swo�je�za�in�te�re�so�wa�nia�na�uko�we�głów�nie
w ta�kich�ob�sza�rach�te�ma�tycz�nych,�jak�bio�tech�no�lo�-
gia�żyw�no�ści,�no�wo�cze�sne�tech�no�lo�gie�prze�twór�stwa
żyw�no�ści�i to�wa�ro�znaw�stwo.�W ra�mach�swo�jej�dzia�-
łal�no�ści�czę�sto�po�dej�mu�ją�współ�pra�cę�z za�kła�da�mi
prze�my�sło�wy�mi� bran�ży� spo�żyw�czej.� Pod�czas� Eu�-
ro 2012�bra�li�udział�w Eu�ro�Kids�Club,�or�ga�ni�zu�jąc
wkła�dy�na�te�mat�tech�no�lo�gii�żyw�no�ści,�a tak�że�licz�-
ne� kon�kur�sy� dla� dzie�ci� i mło�dzie�ży.� Człon�ko�wie

KOłO NAUKOWE
TECHNOLOGóW ŻyWNOŚCI
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Ko�ło�Na�uko�we�Zoo�tech�ni�ków�i Bio�lo�gów�dzia�ła�ją�ce
na�Wy�dzia�le�Ho�dow�li� i Bio�lo�gii�Zwie�rząt� za�pra�sza
wszyst�kich�za�in�te�re�so�wa�nych�prze�ży�ciem�au�ten�tycz�-
nej�przy�go�dy�z na�uką!�Stu�den�ci,�dzia�ła�jąc�wKo�le,�mo�-
gą� roz�wi�jać� swo�je� za�in�te�re�so�wa�nia,� uczest�ni�cząc
w spo�tka�niach�zwią�za�nych�z ba�da�nia�mi�w dzie�dzi�nie
bio�lo�gii�oraz�ho�dow�li�zwie�rząt.�Człon�ko�wie�Ko�ła�mo�-
gą�po�głę�biać�swo�ją�wie�dzę,�włą�cza�jąc�się�w ba�da�nia
na�uk�pod�sta�wo�wych,�pro�wa�dzo�ne�w ra�mach�dzia�ła�-
ją�cych�sek�cji,�mię�dzy�in�ny�mi:�bio�tech�no�lo�gii�roz�ro�du
zwie�rząt;�ge�ne�ty�ki�zwie�rząt;�neu�ro�bio�lo�gii;�ana�to�mii
zwie�rząt;�ho�dow�li�ko�ni;�ho�dow�li�i użyt�ko�wa�nia�by�dła;
ich�tio�lo�gicz�nej;�na�uk�be�ha�wio�ral�nych;�ży�wie�nia�zwie�-
rząt�ama�tor�skich�i mo�no�ga�strycz�nych;�ży�wie�nia�zwie�-
rząt�prze�żu�wa�ją�cych�i mi�kro�bio�lo�gii�prze�wo�du�po�kar�-

mo�we�go�i in�nych.�Wy�ni�ki�ba�dań�są�pre�zen�to�wa�ne�na
co�rocz�nym�Wy�dzia�ło�wym�Sym�po�zjum�Ko�ła�Na�uko�we�-
go�Zoo�tech�ni�ków�i Bio�lo�gów,�a naj�lep�sze�– na�do�rocz�-
nej�Se�sji�Uczel�nia�nej�oraz�na�ogól�no�pol�skich�Kon�fe�-
ren�cjach�Kół�Na�uko�wych,�na�któ�rych�na�si�stu�den�ci
wie�lo�krot�nie� by�li� na�gra�dza�ni� za� swo�je� do�ko�na�nia.
Dzia�łal�ność�w Ko�le�Na�uko�wym�po�zwa�la�nam�roz�wi�-
nąć�za�in�te�re�so�wa�nia�ba�daw�cze,�kształ�tu�je�umie�jęt�no�-
ści�oraz�umoż�li�wia�po�zna�nie�– już�w cza�sie�stu�diów
– spe�cy�fi�ki�pra�cy�na�uko�wej�oraz�za�sad�pro�wa�dze�nia
ba�dań.� Jest� to� nie�wąt�pli�wie� ogrom�na� in�we�sty�cja
w swój�przy�szły�roz�wój�za�wo�do�wy.�Wie�lu�dok�to�ran�tów
oraz� pra�cow�ni�ków�na�uko�wych� roz�po�czy�na�ło� swo�ją
przy�go�dę�z na�uką,�ak�tyw�nie�uczest�ni�cząc�w dzia�ła�-
niach�kół�na�uko�wych.�

KOłO NAUKOWE ZOOTECHNIKóW
I BIOLOGóW
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skiej�w Wiel�ko�pol�sce.�Stu�den�ci�ak�tyw�nie�uczest�ni�-
czą�w wy�jaz�dach�te�re�no�wych�(mię�dzy�in�ny�mi�do�par�-
ków�na�ro�do�wych),�kon�fe�ren�cjach�na�uko�wych,�spo�-
tka�niach�z przed�sta�wi�cie�la�mi�bran�ży�tu�ry�stycz�nej
(współ�pra�cu�ją�na�przy�kład�z Wiel�ko�pol�skim�Sto�wa�-
rzy�sze�niem�Agro�tu�ry�sty�ki� i Tu�ry�sty�ki�Wiej�skiej).
Człon�ko�wie� Ko�ła� cy�klicz�nie� już� współ�or�ga�ni�zu�ją
Ogól�no�pol�ski�Pik�nik�Eko�lo�gicz�ny�w Po�bie�dzi�skach.
Opie�ku�nem�na�uko�wym�Ko�ła�jest�inż.�Syl�wia�Gra�ja�-
-Zwo�liń�ska.�
Za�pra�sza�my�do�kon�tak�tu:�agro�ko�lo@o2.pl;�https://
www.�fa�ce�bo�ok.�com/Agro�tur

Ko�ło�Na�uko�we�Tu�ry�sty�ki�„Agro�tur”�dzia�ła�ją�ce�na
Wy�dzia�le� Ho�dow�li� i Bio�lo�gii� Zwie�rząt� po�wsta�ło
w 2013�ro�ku�z prze�kształ�ce�nia�Sek�cji�Agro�tu�ry�sty�ki
Ko�ła�Na�uko�we�go�Zoo�tech�ni�ków�i Bio�lo�gów�w sa�mo�-
dziel�ną�jed�nost�kę.�Zrze�sza�stu�den�tów�i ab�sol�wen�tów
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go,�dla�któ�rych�tu�ry�sty�-
ka�sta�ła�się�pa�sją�od�kry�wa�nia�cie�ka�wych�miejsc�i lu�-
dzi.�Po�dej�mo�wa�na�w ostat�nim�cza�sie�te�ma�ty�ka�ba�-
daw�cza� do�ty�czy�moż�li�wo�ści� roz�wo�ju� tu�ry�sty�ki� na
ob�sza�rach�chro�nio�nych,�ta�kich�jak:�par�ki�na�ro�do�we
czy�te�re�ny�Na�tu�ra 2000.�Szcze�gól�nym�za�in�te�re�so�wa�-
niem�człon�ków�Ko�ła�cie�szy�się�roz�wój�tu�ry�sty�ki�wiej�-

KOłO NAUKOWE TURySTyKI

so�wa�dzia�łal�ność�Ko�ła�za�owo�co�wa�ła�spo�tka�nia�mi
se�mi�na�ryj�ny�mi�na�te�mat�prak�tycz�nych�aspek�tów
wy�ko�rzy�sta�nia�me�tod�USG�we�wcze�snej�dia�gno�-
sty�ce�płci,� cyst� jaj�ni�ko�wych� i ku�la�wizn�u by�dła.
Ak�tyw�na� dzia�łal�ność� Ko�ła� wy�ra�ża� się� rów�nież
współ�uczest�ni�cze�niem�w re�da�go�wa�niu�ar�ty�ku�łów
na�uko�wych.�Przy�kła�dem�mo�gą�tu�być�trzy�pra�ce:
„Roz�po�zna�wa�nie�płci�pło�dów�przy�po�mo�cy�USG�ja�-
ko�ru�ty�no�wy�ele�ment�za�rzą�dza�nia�roz�ro�dem�krów
– wpro�wa�dze�nie,�wy�ko�na�nie�ba�da�nia,�pod�su�mo�wa�-
nie”�opu�bli�ko�wa�ne�w por�ta�lu�ve�na�net.�pl�oraz�opis
przy�pad�ku:�„Po�ra�że�nie�splo�tu�bar�ko�we�go�u by�dła”
za�miesz�czo�ny�w po�pu�lar�no�nau�ko�wym�cza�so�pi�śmie
„Lecz�ni�ca�Du�żych�Zwie�rząt”.�

Ko�ło� Na�uko�we� Me�dy�ków� We�te�ry�na�ryj�nych� po�-
wsta�ło�w 2013�ro�ku�i dzia�ła�w ra�mach�kie�run�ku
stu�diów:�we�te�ry�na�ria.�Umoż�li�wia�ak�tyw�ne�uczest�-
ni�cze�nie�w wy�jaz�dach�te�re�no�wych�i sta�cjo�nar�nie
re�ali�zo�wa�nych�ba�da�niach�na�uko�wych.�Ce�lem�Ko�-
ła� jest� za�po�zna�wa�nie� stu�den�tów� z ru�ty�no�wy�mi
oraz�no�wa�tor�ski�mi�me�to�da�mi�dia�gno�sty�ki,�pro�fi�-
lak�ty�ki�i le�cze�nia�oraz�oce�ny�do�bro�sta�nu�zwie�rząt.
Za�ję�cia�są�re�ali�zo�wa�ne�w czte�rech�sek�cjach:�bu�ja�-
trycz�nej� (opie�kun:�prof.�dr�hab.�Ję�drzej M.�Jaś�-
kow�ski),�zwie�rząt�eg�zo�tycz�nych�i wol�no�ży�ją�cych
(opie�kun:�prof.�dr�hab.�Piotr�Try�ja�now�ski),�chi�rur�-
gii�(opie�kun:�dr�hab.�Pa�weł�An�to�sik)�oraz�pa�to�lo�-
gii�(opie�kun:�dr�n.�wet.�Jan�Wło�da�rek).�Do�tych�cza�-

Członkowie�Koła�Naukowego�Turystyki�„Agrotur”
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Nie�za�leż�ne�Zrze�sze�nie�Stu�den�tów�(NZS)�to�naj�więk�sza
or�ga�ni�za�cja�stu�denc�ka�w Pol�sce.�Two�rzą�ją�kre�atyw�-

ni�mło�dzi�lu�dzie,�któ�rzy�chcą�jak�naj�le�piej�wy�ko�rzy�stać�czas
stu�diów.�Na�szym�ce�lem�jest�nie�tyl�ko�ak�tyw�ne�two�rze�nie
stu�denc�kiej�rze�czy�wi�sto�ści,�ale�tak�że�do�bra�za�ba�wa.�

Zrze�sze�nie�po�wsta�ło 22�wrze�śnia 1980�ro�ku�w wy�ni�ku
pa�mięt�nych�wy�da�rzeń�i straj�ków�ro�bot�ni�czych�z sierp�nia
1980,�bę�dą�cych�sprze�ci�wem�wo�bec�ów�cze�sne�go�re�żi�mu�po�-
li�tycz�ne�go�w na�szym�kra�ju.�W la�tach�osiem�dzie�sią�tych�NZS
był�w pew�nym�sen�sie�stu�denc�kim�od�po�wied�ni�kiem�„So�li�-
dar�no�ści”,�wal�czył�o wol�ność�i de�mo�kra�cję.�

Obec�nie� Nie�za�leż�ne� Zrze�sze�nie� Stu�den�tów� re�ali�zu�je
wie�le�pro�jek�tów�skie�ro�wa�nych�do�stu�den�tów,�wspie�ra�edu�-
ka�cję�oraz�kul�tu�rę.�Do�na�szych�naj�bar�dziej�zna�nych�pro�-
jek�tów� za�li�cza� się�Wam�pi�ria�dę – ho�no�ro�we�krwio�daw�-
stwo,�któ�re�od�by�wa�się�dwa�ra�zy�w ro�ku�– w paź�dzier�ni�ku
i ma�ju.�Za�wsze�cie�szy�się�spo�rym�za�in�te�re�so�wa�niem�stu�-
den�tów.�In�nym,�rów�nie�po�pu�lar�nym�pro�jek�tem�NZS�-u jest
Stu�denc�ki� No�bel – kon�kurs� na� naj�lep�sze�go� stu�den�ta
w kra�ju.�Do�kon�kur�su�moż�na�się�zgła�szać�od 1�mar�ca.�

Ma�rzec�to�czas�wzmo�żo�nej�pra�cy�Nie�za�leż�ne�go�Zrze�sze�-
nia�Stu�den�tów.�Or�ga�ni�zu�je�my�wte�dy�Dro�go�wska�zy�Ka�rie�-

Niezależne�Zrzeszenie�Studentów

…�to�jed�na�z na�szych�naj�bar�dziej�roz�po�zna�wal�nych�ak�cji

Wam�pi�ria�da…
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ry – cykl�szko�leń�dla�stu�den�tów.�Ce�lem�pro�jek�tu�jest�do�star�-
cze�nie�kom�plek�so�wej�wie�dzy�na�te�mat�ryn�ku�prak�tyk�i moż�-
li�wo�ści�roz�wo�ju�wła�snej�ka�rie�ry�(kon�takt�ze�spe�cja�li�sta�mi�
da�nej�bran�ży).�W mar�cu�re�ali�zu�je�my�rów�nież�Wiel�kie�Ko�-
re�pe�ty�cje�z Hi�sto�rii – pro�jekt�skie�ro�wa�ny�za�rów�no�do�stu�-
den�tów,�jak�i li�ce�ali�stów,�ma�ją�cy�na�ce�lu�usys�te�ma�ty�zo�wa�nie
wie�dzy�hi�sto�rycz�nej.�Jed�no�cze�śnie�trwa�Ogól�no�pol�ski�Kon�-
kurs�fo�to�gra�fii�Stu�denc�kiej i po�łą�czo�ny�z nim�cykl�szko�-
leń�fo�to�gra�ficz�nych�– Pstry�ka�lia�da.�W tym�ro�ku�NZS�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�re�ali�zu�je�ten�pro�jekt
na�po�zio�mie�re�gio�nal�nym.�Od�po�wia�da�my�mię�dzy�in�ny�mi�za
zna�le�zie�nie�szko�le�niow�ców,�pro�mo�cję�pro�jek�tów,�na�gro�dy�dla
lau�re�atów�kon�kur�su,�or�ga�ni�za�cję�Ga�li�Re�gio�nal�nej.�

Wa�ka�cyj�ną�prze�rwę�w za�ję�ciach�Nie�za�leż�ne�Zrze�sze�nie
Stu�den�tów�wy�ko�rzy�stu�je�na�or�ga�ni�za�cję�pro�jek�tu�„NZS�na
Przy�stan�ku�Wo�od�stock”.�Pod�czas�trwa�nia�Przy�stan�ku�przy

spe�cjal�nym�sto�isku�za�chę�ca�my�przy�szłych�stu�den�tów�do�za�an�-
ga�żo�wa�nia�się�w dzia�łal�ność�w or�ga�ni�za�cjach�stu�denc�kich.

Po�za�przed�się�wzię�cia�mi�ogól�no�pol�ski�mi�na�sza�or�ga�ni�-
za�cja�uczel�nia�na�realizuje�wła�sne�pro�jek�ty.�Naj�po�pu�lar�niej�-
szym�z nich�jest�Eko�bim�ba – im�pre�za�stu�denc�ka�w tram�-
wa�ju.�Pro�jekt�re�ali�zo�wa�ny�jest�dwa�ra�zy�w ro�ku�– w edy�cji
je�sien�nej�oraz�wio�sen�nej.�Ko�lej�nym�zna�nym�pro�jek�tem�jest
„SOS�– Stu�den�cie,�Ogar�nij�Się”, czy�li�Tar�gi�Or�ga�ni�za�-
cji� Stu�denc�kich� Uni�wer�sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go.� Jest� to
szan�sa�na�po�ka�za�nie�stu�den�tom,�co�ma�ją�do�za�ofe�ro�wa�nia
róż�ne�or�ga�ni�za�cje�dzia�ła�ją�ce�na�na�szej�uczel�ni;�SOS�to�tak�-
że�świet�na�oka�zja�do�in�te�gra�cji�or�ga�ni�za�cji�stu�denc�kich,�Sa�-
mo�rzą�du�Stu�denc�kie�go�oraz�kół�na�uko�wych.�

Re�ali�zu�je�my�rów�nież�pro�jekt�skie�ro�wa�ny�do�osób�za�in�-
te�re�so�wa�nych�na�uką�ję�zy�ków�ob�cych.�Ka�ru�ze�la�ję�zy�ko�-
wa to�świet�na�oka�zja�do�„oswo�je�nia”�się�z ję�zy�kiem,�ale

rów�nież�do�in�te�gra�cji�stu�den�tów�przez�wspól�ne�gry�i za�ba�-
wy�ję�zy�ko�we�przy�go�to�wa�ne�przez�ko�or�dy�na�to�rów�pro�jek�-
tu.�Pod�czas�spo�tkań�obec�ni�są�stu�den�ci�z Era�smu�sa�oraz
ob�co�kra�jow�cy�miesz�ka�ją�cy�na�sta�łe�w Po�zna�niu.

Pro�jek�ty,�któ�re�ko�or�dy�nu�je�my,�przy�no�szą�nam�ogrom�ną
sa�tys�fak�cję,�stwa�rza�ją�moż�li�wo�ści�roz�wo�ju�i sa�mo�do�sko�na�le�-
nia.�Na�sza�or�ga�ni�za�cja�sta�je�się�co�raz�bar�dziej�roz�po�zna�wal�-
na�wśród�stu�den�tów.�Cie�szy�my�się�z ro�sną�ce�go�za�in�te�re�so�-
wa�nia�dzia�łal�no�ścią�w Nie�za�leż�nym�Zrze�sze�niu�Stu�den�tów.�

Do�świad�cze�nie�zdo�by�te�pod�czas�re�ali�za�cji�pro�jek�tów�to
nie�je�dy�na�za�le�ta�dzia�łal�no�ści�w na�szej�or�ga�ni�za�cji;�NZS
gwa�ran�tu�je�też�świet�ną�za�ba�wę�i za�wie�ra�nie�przy�jaź�ni�na
ca�łe�ży�cie.�

Nie�ma�suk�ce�su�bez�NZS�-u!
Kin ga Wy soc ka,

prze wod ni czą ca NZS UP w Po zna niu

Stu�denc�ki�No�bel

Ak�cja�„Stu�den�cie,�Ogar�nij�Się!”�(luty�2012)
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No�ce�spę�dzasz�na�ob�my�śla�niu,�jak�opa�no�wać�świat?

A mo�że� bez�czyn�ny�wie�czór�w do�mu� przy�pra�wia�Cię
o roz�strój�żo�łąd�ka?

Za�sta�na�wiasz�się,�co�to�ta�kie�go�ten�„Sa�mo�rząd”�i jak
funk�cjo�nu�je?

Chcesz�przy�czy�nić�się�do�te�go,�aby�Uni�wer�sy�tet�Przy�-
rod�ni�czy�stał�się�Na�szym�Uni�wer�sy�te�tem�Przy�jem�no�ści?

Jest�wie�le�re�gu�łek,�de�fi�ni�cji�i opi�sów,�któ�re�moż�na�by�tu
przy�to�czyć,�ale�po�co�się�z tym�mę�czyć,�kie�dy�moż�na�sa�me�-
mu�się�do�wie�dzieć,�do�świad�czyć?�Nic�prost�sze�go,�jak�do�łą�-
czyć�do�nas!�

Za�pra�sza�my�do�Sa�mo�rzą�du�Stu�denc�kie�go�Uni�wer�sy�te�-
tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,� a na� za�chę�tę�pa�rę� słów
o nas�– sa�mo�rzą�dow�cach.�

Na�sze�za�in�te�re�so�wa�nia�kie�run�ko�we�na�uni�wer�sy�te�cie
są�skraj�nie�róż�ne,�ale�wszyst�kich�spe�cja�li�stów�od�den�dro�-
lo�gii,�znaw�ców�in�sek�tów�czy�tech�nik�mar�glo�wa�nia�gleb,�fa�-
na�ty�ków�pa�ra�dok�su�Gif�fe�na,�le�ka�rzy�zwie�rząt,�me�cha�ni�za�-
to�rów� rol�nic�twa� i in�nych� ma�nia�ków łą�czy� jed�no:� chęć
dzia�ła�nia.�Dzię�ki�tej�róż�no�rod�no�ści�wno�si�my�na�uczel�nię
i do�Sa�mo�rzą�du�wie�le�no�wa�tor�skich�po�my�słów,�za�pa�łu,�róż�-
ne�go�spoj�rze�nia�na�świat�i dla�te�go�wi�dać�nas�w śro�do�wi�sku
aka�de�mic�kim.�

Je�ste�śmy�nie�tyl�ko�or�ga�nem�de�cy�zyj�nym�i do�rad�czym
w kwe�stiach�do�ty�czą�cych�uczel�ni�i stu�den�tów,�ale�możemy
też�sprawić,�że�studia�będą�świetną�zabawą.�Co�wię�cej,�ma�-
my�na�to�wie�le�do�wo�dów!

Do�wód�pierw�szy�– Agro�na�lia.
Do�wód�dru�gi�– Bal�Przy�rod�ni�ka.
Do�wód�trze�ci�– obóz�ada�pta�cyj�ny.
Do�wód�czwar�ty,�pią�ty�i ko�lej�ne�– otrzę�si�ny,�an�drzej�ki,

Dzień�Ko�biet,�im�pre�zy�wy�dzia�ło�we,�im�pre�zy�kar�na�wa�ło�we,
kur�sy,�szko�le�nia,�cie�ka�we�ini�cja�ty�wy�i wie�le,�wie�le�wię�cej.

Je�ste�śmy�tu�po�to�tak�że,�aby�Was�wspie�rać,�od�po�wia�dać
na�wszel�kie�Wa�sze�py�ta�nia�i wy�ja�śniać�to,�co�nie�ja�sne.�

Sa�mo�rząd�to� jed�nak�nie� tyl�ko�za�ba�wa� i wa�ka�cje,�ale
przede�wszyst�kim�pra�ca,�dzię�ki�któ�rej�mo�żesz�na�uczyć�się
wie�lu�przy�dat�nych�umie�jęt�no�ści.�Jej�efek�ty�prze�bi�ją�na�wet
naj�lep�szy�urlop�i – co�się�z tym�wią�że�– naj�lep�sze�wspo�mnie�-
nia.�Na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu�– ra�zem
z na�mi�– za�sma�ku�ją�Ci�wy�jąt�ko�wo�do�brze!

Gdzie�nas�szu�kać?

Tu�taj:�www.fa�ce�bo�ok.pl/uni�wer�sy�tet.przy�jem�no�sci
Col�le�gium�Ma�xi�mum�

Po�znań,�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go 28�
po�kój 804

Te�le�fo�ny:
61 848 71 54, 502 159 787

Mał go rza ta Frąc ko wiak, 
prze wod ni czą ca Samorządu Studenckiego UP w Poznaniu
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Ubiegłoroczny�pochód�juwenaliowy�naszego�uniwersytetu
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F
ot

.�D
or

ot
a�

K
u
pc

za
k

Bal�Przyrodnika�(styczeń�2014)

Samorząd�
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Rok�aka�de�mic�ki 2013/2014�to�ostat�ni�rok�funk�cjo�no�wa�-
nia�po�pu�lar�ne�go�Pro�gra�mu�Era�smus,�któ�ry�miał�na

ce�lu�roz�wi�ja�nie�mię�dzy�na�ro�do�wej�współ�pra�cy�mię�dzy�uczel�-
nia�mi,�pro�mu�jąc�mo�bil�ność�stu�den�tów�i na�uczy�cie�li�aka�de�-
mic�kich.�Na�zwa�te�go�pro�gra�mu�na�wią�zy�wa�ła�do�imie�nia�wy�-
bit�ne�go�imie�nia�ho�len�der�skie�go�fi�lo�zo�fa�i teo�lo�ga,�hu�ma�ni�sty,
Era�zma�z Rot�ter�da�mu�(1466–1536).�Erazm,�jak�in�ni�wy�bit�-
ni�lu�dzie�re�ne�san�su,�kształ�cił�się�w wie�lu�ośrod�kach�aka�de�-
mic�kich�w róż�nych�kra�jach�Eu�ro�py,�a je�go�po�glą�dy�na�edu�-
ka�cję�prze�sy�co�ne�by�ły�głę�bo�kim�hu�ma�ni�zmem.

W ra�mach�Pro�gra�mu�Era�smus�stu�den�ci�mo�gli�ubie�gać
się�o dwa�ro�dza�je�wy�jaz�dów:�
� wy�jazd�na�część�stu�diów�(SMS)�– do�za�gra�nicz�nej�uczel�-

ni�part�ner�skiej�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�-
niu�(re�ali�za�cja�uzgod�nio�ne�go�pro�gra�mu�stu�diów�trwa�ją�-
ca�od�trzech�mie�się�cy�do�jed�ne�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go)

� wy�jazd�na�prak�ty�kę�(SMP)�– do�in�sty�tu�cji,�firm,�or�ga�ni�-
za�cji�w kra�jach�eu�ro�pej�skich�na�okres�od�trzech�do�sze�-
ściu�mie�się�cy.

Uni�wer�sy�tet� Przy�rod�ni�czy� w Po�zna�niu� brał� udział
w Era�smu�sie�od�po�cząt�ku�je�go�ist�nie�nia�w Pol�sce,�czy�li�od
ro�ku�aka�de�mic�kie�go 1998/1999.�W 2003�ro�ku�uczel�nia�otrzy�-
ma�ła�roz�sze�rzo�ną�Kar�tę�Era�smu�sa,�umoż�li�wia�ją�cą�wy�mia�-
nę�stu�den�tów�na�stu�dia�i na�prak�ty�ki,�któ�ra�zo�sta�ła�od�no�-
wio�na�na�la�ta 2007–2013.�Wy�mia�na�stu�den�tów�i na�uczy�cie�li
od�by�wa�ła�się�na�pod�sta�wie�umów�bi�la�te�ral�nych�z uczel�nia�-
mi�z ta�kich�kra�jów,�jak:�Au�stria,�Bel�gia,�Cze�chy,�Da�nia,�Es�-
to�nia,�Fin�lan�dia,�Fran�cja,�Gre�cja,�Hisz�pa�nia,�Ho�lan�dia,�Li�-
twa,�Niem�cy,�Nor�we�gia,� Por�tu�ga�lia,� Ru�mu�nia,� Sło�wa�cja,

Szwe�cja,�Tur�cja,�Wę�gry,�Wło�chy,�Wiel�ka�Bry�ta�nia.�Śred�nio
rocz�nie�z na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu�wy�jeż�dża�ło�oko�ło 50–60�stu�-
den�tów�na�stu�dia�oraz 10–20�stu�den�tów�na�prak�ty�ki.�

Naj�więk�szy�mi�ko�rzy�ścia�mi�dla�stu�den�ta�wy�jeż�dża�ją�ce�go
by�ło:
� uzna�nie�okre�su�stu�diów/prak�ty�ki�zre�ali�zo�wa�ne�go�za�gra�-

ni�cą�na�pod�sta�wie�„po�ro�zu�mie�nia�o pro�gra�mie�za�jęć”
(Le ar ning agre ment/Tra ining agre ement)�i „wy�ka�zu�za�-
li�czeń”�(Trans cript of Re cords)�oraz�wpi�sa�nie�go�do�su�-
ple�men�tu�do�dy�plo�mu

� moż�li�wość�uzy�ska�nia�sty�pen�dium�Pro�gra�mu�Era�smus
do�fi�nan�so�wu�ją�ce�go�kosz�ty�stu�dio�wa�nia�za�gra�ni�cą

� za�cho�wa�nie�pra�wa�do�ko�rzy�sta�nia�z kra�jo�wych�sty�pen�-
diów/po�ży�czek,�do�któ�rych�na�by�ło�się�pra�wo�przed�wy�-
jaz�dem

� brak�opłat�za�stu�dio�wa�nie�(cze�sne,�wpi�so�we,�opła�ty�za
eg�za�mi�ny,�ko�rzy�sta�nie�z la�bo�ra�to�riów�czy�bi�blio�tek)

� rów�ność�praw�i obo�wiąz�ków�stu�den�ta�kra�jo�we�go�i za�gra�-
nicz�ne�go�

� no�we�do�świad�cze�nia!�

Aby�stu�dent�mógł�ubie�gać�się�o wy�jazd�w ra�mach�Era�-
smu�sa,�mu�siał�speł�nić�na�stę�pu�ją�ce�wa�run�ki:
� być�stu�den�tem�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�-

niu,�któ�ry�po�sia�da�Kar�tę�Uczel�ni�Era�smu�sa�i pro�wa�dzi
wy�mia�nę�stu�den�tów

� mieć�ukoń�czo�ny�pierw�szy�rok�stu�diów�pierw�sze�go�stop�-
nia�(li�cen�cjac�kich,�in�ży�nier�skich)

� mieć�do�bre�wy�ni�ki�w na�uce� (mi�ni�mal�na�śred�nia: 3,7)
i znać�ję�zyk�ob�cy�(po�ziom�B2).

Program�
Erasmus+

Uczest�ni�cy�ak�cji�„Era�smus�Fo�rest”�na�ogni�sku�w Zie�lon�ce�
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Pro�gram�Era�smus�to�nie�tyl�ko�wy�jaz�dy�pol�skich�stu�den�-
tów,�ale�rów�nież�mo�bil�ność�w dru�gą�stro�nę.�Na�na�szą�uczel�-
nię� przy�jeż�dża� co�raz� wię�cej� za�gra�nicz�nych� stu�den�tów
(szcze�gól�nie�z Por�tu�ga�lii,�Hisz�pa�nii,�Fran�cji�i Nie�miec). I tu
nie�oce�nio�na�sta�je�się�po�moc�na�szych�stu�den�tów,�któ�rzy�ja�-
ko�„BUD�DY”�– czy�li�‘pol�scy�opie�ku�no�wie’�– są�prze�wod�ni�-
ka�mi�stu�den�tów�za�gra�nicz�nych�po�na�szej�uczel�ni�i Po�zna�-
niu.�Czę�sto�są�to�ab�sol�wen�ci�Era�smu�sa,�któ�rzy�do�sko�na�le
wie�dzą,�jak�waż�na�i przy�dat�na�jest�po�moc�„tu�byl�ca”,�ale
„BUD�DY�-m”�mo�że�zo�stać�każ�dy�– wy�star�czy�na�pi�sać�mej�la
na�ad�res�bud�dy@up.po�znan.pl�i za�ofe�ro�wać�swo�ją�po�moc.
Dział�Współ�pra�cy�z Za�gra�ni�cą�wraz�ze�stu�den�ta�mi�pol�ski�-
mi,� chcąc� uatrak�cyj�nić� stu�den�tom� za�gra�nicz�nym� po�byt
w Po�zna�niu,�or�ga�ni�zu�je�week�en�dy�orien�ta�cyj�ne�oraz�wy�jaz�-
dy�in�te�gra�cyj�ne.�

W li�sto�pa�dzie 2012�za�gra�nicz�ni�stu�den�ci�Era�smu�sa�na�-
sze�go�uni�wer�sy�te�tu�oraz�in�nych�za�przy�jaź�nio�nych�wiel�ko�-
pol�skich�uczel�ni�(Aka�de�mia�Wy�cho�wa�nia�Fi�zycz�ne�go,�Pań�-
stwo�wa�Wyż�sza�Szko�ła�Za�wo�do�wa�z Ko�ni�na�i Pi�ły)�po�sa�dzi�li
era�smu�so�wy�las�(era�smus�fo�rest).�Ak�cja�zo�sta�ła�zor�ga�ni�zo�-
wa�na�przez�Dział�Współ�pra�cy� z Za�gra�ni�cą�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�i cie�szy�ła�się�du�żym�za�in�te�re�-
so�wa�niem.�Sześć�dzie�się�ciu�stu�den�tów�po�sa�dzi�ło 450�sa�dzo�-
nek�drzew�na�te�re�nie�Le�śne�go�Za�kła�du�Do�świad�czal�ne�go
Mu�ro�wa�na�Go�śli�na,�a kul�mi�na�cyj�nym�mo�men�tem�spo�tka�-
nia�by�ło�ogni�sko.�Wspól�na�ak�cja�sa�dze�nia�la�su�by�ła�po�ży�tecz�-
nym�spo�so�bem�na�in�te�gra�cję�za�gra�nicz�nych�stu�den�tów�prze�-
by�wa�ją�cych�w róż�nych�miej�sco�wo�ściach�Wiel�ko�pol�ski,�a tym
sa�mym�pro�mo�wa�niem�na�sze�go�re�gio�nu�ja�ko�miej�sca�przy�ja�-
zne�go�śro�do�wi�sku�na�tu�ral�ne�mu.�

Kar�ta�ECHE�– prze�pust�ka�do�Pro�gra�mu�
Era�smus+

Wnio�sek�o przy�zna�nie�Uni�wer�sy�te�to�wi�Przy�rod�ni�cze�mu
w Po�zna�niu�Kar�ty�ECHE�zo�stał�przy�go�to�wa�ny�przez�ko�or�-
dy�na�to�ra�uczel�nia�ne�go,�prof.�dr.�hab.�Wło�dzi�mie�rza�No�wa�ka
oraz�Dział�Współ�pra�cy�z Za�gra�ni�cą�i zło�żo�ny�w ma�ju 2013
w Ko�mi�sji�Eu�ro�pej�skiej,�gdzie�uzy�skał�po�zy�tyw�ną�oce�nę�for�-
mal�ną.�Na�stęp�nie�prze�szedł�po�myśl�nie�kwa�li�fi�ka�cję�me�ry�to�-
rycz�ną.�Nasz�uni�wer�sy�tet�zna�lazł�się�w gro�nie 4310�uczel�ni
z Eu�ro�py,�któ�rym 6�grud�nia 2013�ro�ku�Ko�mi�sja�Eu�ro�pej�ska
przy�zna�ła�no�wą�Kar�tę�Uczel�ni�Era�smu�sa�– Kar�tę�ECHE
(era smus char ter for hi gher edu ca tion).�Kar�ta�upraw�nia�do
ubie�ga�nia�się�o do�fi�nan�so�wa�nie�wszyst�kich�dzia�łań�mię�dzy�-
na�ro�do�wych�w ra�mach�no�we�go�pro�gra�mu�Era�smus+,�w tym
mię�dzy�in�ny�mi�mo�bil�no�ści�stu�den�tów�i pra�cow�ni�ków,�przy�-
go�to�wa�nia�i re�ali�za�cji�mię�dzy�na�ro�do�wych�wspól�nych�stu�diów
ma�gi�ster�skich,�mo�du�łów�na�ucza�nia�czy�krót�kich�kur�sów.

Od 1�stycz�nia 2014�ro�ku�ru�szył�pro�gram�Era�smus+,
wspie�ra�ją�cy� edu�ka�cję,� szko�le�nia,� ini�cja�ty�wy�mło�dzie�żo�we
oraz�spor�to�we�w ca�łej�Eu�ro�pie.�Era�smus+�za�stę�pu�je�sie�dem
wcze�śniej�szych�pro�gra�mów�i wpro�wa�dza�wie�le�uprosz�czeń,
aby�do�stęp�do�fun�du�szy�edu�ka�cyj�nych�był�ła�twiej�szy�niż�kie�-
dy�kol�wiek.�Po�za�pro�gra�ma�mi�„Ucze�nie�się�przez�ca�łe�ży�cie”
oraz�„Mło�dzież�w dzia�ła�niu”,�w je�go�struk�tu�ry�wcho�dzą:
Era�smus�Mun�dus,�Tem�pus,�Je�an�Mon�net�oraz�wspar�cie�dla
ini�cja�tyw�spor�to�wych.

W pro�gra�mie�Era�smus+�sek�to�ry�edu�ka�cji�i szko�leń�oraz
sek�tor�mło�dzie�ży�bę�dą�re�ali�zo�wa�ły�trzy�klu�czo�we�ak�cje.

Ak�cja 1:�mo�bil�ność�edu�ka�cyj�na

Wy�jaz�dy�stu�den�tów�w ce�lach:
� zre�ali�zo�wa�nia�czę�ści�stu�diów�na�za�gra�nicz�nej�uczel�ni
� od�by�cia� prak�ty�ki� w za�gra�nicz�nym� przed�się�bior�stwie

(w tym�wy�jaz�dy�ab�sol�wen�tów�na�prak�ty�ki�w cią�gu�jed�-
ne�go�ro�ku�po�ukoń�cze�niu�stu�diów).
Wy�jaz�dy�pra�cow�ni�ków�uczel�ni�w ce�lach:

� pro�wa�dze�nia�za�jęć�dy�dak�tycz�nych�dla�stu�den�tów�za�gra�-
nicz�nej�uczel�ni

� szko�le�nio�wych.

Wspól�ne�stu�dia�ma�gi�ster�skie�
(jo�int�ma�ster�de�gre�es)

Udział�stu�den�tów�w in�no�wa�cyj�nych�pro�gra�mach�wspól�-
nych�stu�diów�dru�gie�go�stop�nia�z moż�li�wo�ścią�uzy�ska�nia�sty�-
pen�dium�na�po�kry�cie�kosz�tów�kształ�ce�nia�i utrzy�ma�nia�pod�-
czas�po�by�tu�w in�nym�kra�ju�eu�ro�pej�skim.�Jest�to�dzia�ła�nie
za�rzą�dza�ne�cen�tral�nie�przez�Ko�mi�sję�Eu�ro�pej�ską.�Wnio�ski
o do�fi�nan�so�wa�nie�or�ga�ni�za�cji�wspól�nych�stu�diów�ma�gi�ster�-
skich�skła�da�ją�in�sty�tu�cje�ko�or�dy�nu�ją�ce�pro�jekt�do�Agen�cji
Wy�ko�naw�czej�dzia�ła�ją�cej�w imie�niu�Ko�mi�sji�Eu�ro�pej�skiej.
Stu�den�ci�ubie�ga�ją�się�o przy�ję�cie�na�wspól�ne�stu�dia�ma�gi�-
ster�skie� zgod�nie� z wa�run�ka�mi� okre�ślo�ny�mi� przez� gru�pę
uczel�ni�pro�wa�dzą�cych�te�go�ty�pu�stu�dia.

Gwa�ran�cja�spła�ty�po�ży�czek�za�cią�gnię�tych�
w ce�lu�pod�ję�cia�stu�diów�dru�gie�go�stop�nia�
(ma�gi�ster�skich)�w in�nym�kra�ju�eu�ro�pej�skim�
(de�gree�mo�bi�li�ty)

Dzia�ła�nie�bę�dzie�za�rzą�dza�ne�cen�tral�nie�przez�Ko�mi�sję
Eu�ro�pej�ską�za�po�śred�nic�twem�Eu�ro�pej�skie�go�Ban�ku�In�we�-
sty�cyj�ne�go.�Prze�wi�du�je�się,�że�sys�tem�gwa�ran�cji�spła�ty�po�-
ży�czek�bę�dzie�uru�cho�mio�ny�we�wrze�śniu 2014�ro�ku�dla�stu�-
den�tów�po�dej�mu�ją�cych�stu�dia�ma�gi�ster�skie�za�gra�ni�cą�od
ro�ku�aka�de�mic�kie�go 2014/2015.�W kra�jach�uczest�ni�czą�cych
w pro�gra�mie�Era�smus+�stu�den�ci�bę�dą�mo�gli�ubie�gać�się
w wy�bra�nych�ban�kach�o po�życz�kę�na�wy�jazd�za�gra�ni�cę�na
stu�dia�ma�gi�ster�skie.

Ak�cja 2:�współ�pra�ca�na�rzecz�in�no�wa�cji�
i do�brych�prak�tyk

� part�ner�stwa�stra�te�gicz�ne
� so�ju�sze�na�rzecz�wie�dzy
� pro�jek�ty�wspie�ra�ją�ce�mo�der�ni�za�cję/�re�for�my�szkol�nic�twa

wyż�sze�go�w kra�jach�part�ner�skich.

Ak�cja 3:�wspar�cie�re�form�po�li�tycz�nych�
w szkol�nic�twie�wyż�szym

Jest�to�ak�cja�za�rzą�dza�na�cen�tral�nie�przez�Ko�mi�sję�Eu�-
ro�pej�ską.�Wspie�ra�osią�ga�nie�ce�lów�stra�te�gii�Eu�ro�pa 2020,
stra�te�gii�„Edu�ka�cja�i szko�le�nia 2020”�(ET 2020)�oraz�stra�-
te�gii�UE�na�rzecz�mło�dzie�ży�na�la�ta 2010–2018.

Co�się�zmie�ni�dla�stu�den�tów�w Pro�gra�mie�
Era�smus+?

Przede�wszyst�kim�zwięk�szy�się�do�stęp�do�pro�gra�mu.�Eras-
mus+�za�pew�ni�więk�sze�wspar�cie�stu�den�tom,�któ�rzy�chcą
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roz�wi�nąć�swo�je�umie�jęt�no�ści�ję�zy�ko�we�przed�wy�jaz�dem�na
stu�dia� lub� pod�ję�ciem� pra�cy�w ra�mach� sty�pen�dium�Eras�-
mus+.�Pro�gram�ma�za�chę�cać�do�roz�wo�ju�ela�stycz�nych�me�-
tod�na�uki,�ta�kich�jak�na�ucza�nie�na�od�le�głość�lub�w nie�peł�-
nym�wy�mia�rze�cza�su,�przy�spraw�niej�szym�wy�ko�rzy�sta�niu
tech�no�lo�gii�in�for�ma�cyj�nych.�Sty�pen�dia�Era�smus+�bę�dą�le�-
piej�do�sto�so�wa�ne�do�kon�kret�nych�po�trzeb�(ta�kich�jak�kosz�ty
utrzy�ma�nia�w pań�stwie�do�ce�lo�wym)�i za�pew�nią�więk�szą�po�-
moc�stu�den�tom�z mniej�uprzy�wi�le�jo�wa�nych�śro�do�wisk,�oso�-
bom�nie�peł�no�spraw�nym�lub�po�cho�dzą�cym�z re�gio�nów�naj�-
bar�dziej�od�da�lo�nych.�Pań�stwa�mo�gą�uzu�peł�niać�sty�pen�dia
UE�sty�pen�dia�mi�wy�rów�naw�czy�mi�fi�nan�so�wa�ny�mi�z bu�dże�-
tów�kra�jo�wych�lub�re�gio�nal�nych.�Dzię�ki�gwa�ran�cjom�kre�dy�-
to�wym�wzro�śnie�rów�nież�wspar�cie�dla�stu�den�tów�chcą�cych
od�być�peł�ne�stu�dia�ma�gi�ster�skie�w in�nym�pań�stwie�eu�ro�pej�-
skim.�Z gwa�ran�cji�tych�ma�ją�sko�rzy�stać�przede�wszyst�kim
stu�den�ci�z uboż�szych�śro�do�wisk,�któ�rzy�w prze�szło�ści�nie
mie�li�moż�li�wo�ści�stu�dio�wa�nia�za�gra�ni�cą�z po�wo�du�bra�ku
kra�jo�wych�sty�pen�diów�lub�kre�dy�tów.�No�wa�Kar�ta�Era�smus
bę�dzie�gwa�ran�cją�uda�ne�go�wy�jaz�du�na�stu�dia,�po�nie�waż�in�-
sty�tu�cje�szkol�nic�twa�wyż�sze�go�bę�dą�za�wie�ra�ły�bar�dziej�ry�go�-
ry�stycz�ne�umo�wy,�w któ�rych�okre�ślo�ny�zo�sta�nie�mi�ni�mal�ny
po�ziom�umie�jęt�no�ści�ję�zy�ko�wych�stu�den�ta�i szcze�gó�ło�we�in�-
for�ma�cje�na�te�mat�za�kwa�te�ro�wa�nia�i wa�run�ków�wi�zo�wych.

Czy�stu�den�ci,�któ�rzy�wy�je�cha�li�wcze�śniej�w ra�-
mach�Pro�gra�mu�Era�smus,�bę�dą�mo�gli�uczest�ni�czyć
w Era�smus+?

Tak!�Do�tej�po�ry�w ra�mach�pro�gra�mu�Era�smus�moż�na
by�ło�wy�je�chać�tyl�ko�raz�na�stu�dia�i raz�na�prak�ty�kę,�nie�za�-
leż�nie�od�te�go,�na�ilu�kie�run�kach�lub�uczel�niach�wyż�szych
się�stu�dio�wa�ło.�W no�wym�pro�gra�mie�moż�li�we�bę�dzie�sko�rzy�-
sta�nie�z fi�nan�so�wa�nia�Era�smus+�na�na�ukę�i szko�le�nie�za
gra�ni�cą�wię�cej�niż�je�den�raz.�Stu�den�ci�bę�dą�mo�gli�wy�je�chać
na�stu�dia�lub�szko�le�nie�za�gra�ni�cą�na�okres�nie�prze�kra�cza�-
ją�cy 12�mie�się�cy�w każ�dym�cy�klu�stu�diów�(li�cen�cjanc�kich,
ma�gi�ster�skich�lub�dok�to�ranc�kich),�nie�za�leż�nie�od�ro�dza�ju
mo�bil�no�ści�(stu�dia�czy�prak�ty�ka�za�wo�do�wa)�i licz�by�okre�sów
mo�bil�no�ści�(na�przy�kład�dwa�ra�zy�po�sześć�mie�się�cy�lub�trzy
ra�zy�po�czte�ry�mie�sią�ce).�In�sty�tu�cje�szkol�nic�twa�wyż�sze�go
mo�gą�jed�nak�trak�to�wać�w spo�sób�uprzy�wi�le�jo�wa�ny�stu�den�-
tów,�któ�rzy�jesz�cze�ni�gdy�nie�sko�rzy�sta�li�z pro�gra�mu�mo�bil�-
no�ści�za�gra�ni�cą.�Wcze�śniej�szy�udział�w wy�mia�nie�Era�smus
w ra�mach�pro�gra�mu�„Ucze�nie�się�przez�ca�łe�ży�cie”�zo�sta�nie
uwzględ�nio�ny�w przy�pad�ku�stu�den�tów�sta�ra�ją�cych�się�o sty�-

pen�dium�Era�smus+�w ra�mach�te�go�sa�me�go�cy�klu�stu�diów.
Na�przy�kład�je�śli�w ra�mach�pro�gra�mu�„Ucze�nie�się�przez
ca�łe�ży�cie”�da�ny�stu�dent�otrzy�mał�w prze�szło�ści�sty�pen�dium
Era�smus�na�sześć�mie�się�cy�na�uki�na�po�zio�mie�stu�diów�ma�-
gi�ster�skich,�wów�czas�mo�że�on�jesz�cze�sko�rzy�stać�ze�sty�pen�-
dium�Era�smus+�na�stu�dia�ma�gi�ster�skie,�ale�mak�sy�mal�nie
do�sze�ściu�mie�się�cy.�Je�śli�jed�nak�ten�sam�stu�dent�po�dej�mie
stu�dia�dok�to�ranc�kie,�mo�że�otrzy�mać�wspar�cie�z Era�smus+
na�okres�do 12�mie�się�cy,�po�nie�waż�w tym�wy�pad�ku�cho�dzi
o wyż�szy�cykl�stu�diów.�In�ne�ro�dza�je�mo�bil�no�ści,�ta�kie�jak
prak�ty�ki�Le�onar�do�da�Vin�ci�w ra�mach�pro�gra�mu�„Ucze�nie
się�przez�ca�łe�ży�cie”�lub�wo�lon�ta�riat�eu�ro�pej�ski�w ra�mach
pro�gra�mu�„Mło�dzież�w dzia�ła�niu”,�nie�bę�dą�bra�ne�pod�uwa�-
gę�przy�ob�li�cza�niu�mak�sy�mal�ne�go�okre�su 12�mie�się�cy�przy�-
pa�da�ją�ce�go�na�je�den�cykl�stu�diów�wyż�szych�lub�prak�ty�ki�za�-
wo�do�wej�w pro�gra�mie�Era�smus+.

Uczel�nia�ny�Ko�or�dy�na�tor�Pro�gra�mu�Era�smus+,�ko�or�dy�-
na�to�rzy� wy�dzia�ło�wi� oraz� Dział�Współ�pra�cy� z Za�gra�ni�cą,
chcąc�przy�bli�żyć�wszyst�kim�moż�li�wo�ści�wy�mia�ny,�or�ga�ni�zu�-
ją�ak�cje�pro�mu�ją�ce�pro�gram.�Do�tej�po�ry�naj�waż�niej�szą�ta�ką
im�pre�zą�w każ�dym�ro�ku�aka�de�mic�kim�był�Dzień�Era�smu�-
sa,�któ�ry�za�zwy�czaj�od�by�wał�się 25�li�sto�pa�da�(imie�ni�ny�Era�-
zma)�w ho�lu�głów�nym�bu�dyn�ku�Col�le�gium�Ma�xi�mum.�Na
spo�tka�niu�stu�den�ci�otrzy�my�wa�li�przy�go�to�wa�ną�na�tę�oka�zję
bro�szu�rę�na�te�mat�moż�li�wo�ści�stu�dio�wa�nia�na�uczel�niach
part�ner�skich�oraz�har�mo�no�gram�dzia�łań�zmie�rza�ją�cych�do
za�kwa�li�fi�ko�wa�nia�się�na�wy�jazd�za�gra�nicz�ny�w da�nym�ro�ku
aka�de�mic�kim.�Jed�nak�naj�waż�niej�szą�część�spo�tka�nia�przy�-
go�to�wy�wa�li�stu�den�ci,�któ�rzy�w mi�nio�nym�ro�ku�stu�dio�wa�li
za�gra�ni�cą�oraz�stu�den�ci�za�gra�nicz�ni,�bę�dą�cy�ak�tu�al�nie�na
na�szej�uczel�ni.�Stu�den�ci�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�przy�-
go�to�wy�wa�li�mul�ti�me�dial�ne�pre�zen�ta�cje�o uczel�niach,�na�któ�-
rych�stu�dio�wa�li,�a stu�den�ci�za�gra�nicz�ni�pro�mo�wa�li�swo�je
uczel�nie�ma�cie�rzy�ste.�

Re�kru�ta�cja�na�ko�lej�ny�rok�aka�de�mic�ki�roz�po�czy�na�się
z du�żym�wy�prze�dze�niem,�a re�je�stra�cja�po�ten�cjal�nych�uczest�-
ni�ków�od�by�wa�się�wy�łącz�nie�dro�gą�elek�tro�nicz�ną,�po�wej�ściu
na�stro�nę:�www.up.po�znan.pl/era�smus.

Stu�den�ci�– nie�prze�gap�cie�oka�zji!

mgr Jo an na Pie trzak

Dzień�Era�smu�sa 2012;�ko�or�dy�na�tor�uczel�nia�ny�Pro�gra�mu�
Era�smus�– prof.�dr�hab.�Wło�dzi�mierz�No�wak
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Zagraniczni�studenci�semestru�zimowego�2013/2014�
na�spotkaniu�informacyjnym�w�Sali�Senatu
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Wro�ku�aka�de�mic�kim 1952/1953�zo�sta�ły�wpro�wa�dzo�ne
obo�wiąz�ko�we�za�ję�cia�z wy�cho�wa�nia�fi�zycz�ne�go�w na�-

szej�uczel�ni.�Re�ali�za�cja�za�jęć�by�ła�wów�czas�utrud�nio�na�ze
wzglę�du�na�brak�od�po�wied�niej�ba�zy.�Gru�pa�stu�den�tów�ob�-
ję�tych�obo�wiąz�ko�wy�mi�ćwi�cze�nia�mi�wy�cho�wa�nia�fi�zycz�ne�-
go�nie�prze�kra�cza�ła�wów�czas�ty�sią�ca�osób.�W ro�ku�aka�de�-
mic�kim 1977/1978�wy�no�si�ła�już�po�nad�trzy�ty�sią�ce.�

W ro�ku 1974�do�na�zwy�„Stu�dium�Wy�cho�wa�nia�Fi�zycz�-
ne�go”�do�da�no�człon�„i Spor�tu”,�co�umoż�li�wi�ło�or�ga�ni�za�cję
sek�cji�spor�to�wych�na�szer�szą�ska�lę.�Dal�szy�roz�wój�ba�zy�spor�-
to�wej�i ofer�ty�dy�dak�tycz�nej�był�pod�sta�wą�prze�kształ�ce�nia
w 2010�roku�tej�jed�nost�ki�w „Cen�trum�Kul�tu�ry�Fi�zycz�nej”.

Od�ro�ku 2008/2009�Stu�dium�Wy�cho�wa�nia�Fi�zycz�ne�go
i Spor�tu�za�czę�ło�dzia�łać�w no�wej�ha�li�spor�to�wej�przy�ul.
Do�jazd.�Obiekt�mie�ści�peł�no�wy�mia�ro�we�bo�iska�do�gier�ze�-
spo�ło�wych,�sa�lę�do�fit�nes�su,�spin�nin�gu�(za�jęć�na�ro�we�rach
sta�cjo�nar�nych),�ćwi�czeń�si�ło�wych,�ćwi�czeń�re�ha�bi�li�ta�cyj�-
no�-ko�rek�cyj�nych.� Po�nad�to� przy� ha�li� znaj�du�ją� się� kry�te
i otwar�te�kor�ty�do�te�ni�sa�ziem�ne�go,�jak�rów�nież�bo�iska�do
siat�ków�ki� pla�żo�wej.�No�wa�ba�za�umoż�li�wi�ła� or�ga�ni�za�cję
wie�lu� im�prez� spor�to�wych,�przede�wszyst�kim�w ra�mach
Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Wiel�ko�pol�ski�i Pol�ski�(siat�ków�-
ka,�ko�szy�ków�ka,�uni�ho�kej,�fut�sal,�siat�ków�ka�pla�żo�wa,�te�-
nis�sto�ło�wy,�te�nis�ziem�ny).�Od�lat�z po�wo�dze�niem�je�ste�śmy
go�spo�da�rzem� Aka�de�mic�kich� Mi�strzostw� Wiel�ko�pol�ski
w Jeź�dziec�twie.

W ra�mach�obo�wiąz�ko�wych�za�jęć�z wy�cho�-
wa�nia�fi�zycz�ne�go�są�pro�wa�dzo�ne:

� ae�ro�bik
� ae�ro�bik�w wo�dzie
� ćwi�cze�nia�si�ło�we
� ćwi�cze�nia�re�ha�bi�li�ta�cyj�no�-ko�rek�cyj�ne
� gry�ze�spo�ło�we
� jaz�da�kon�na
� nor�dic�wal�king
� pił�ka�noż�na
� spin�ning
� te�nis

Centrum�Kultury�Fizycznej

Akademickie�Mistrzostwa�Polski�2013:�medalistka�
Gabriela�Biedka,�reprezentantka�Uniwersytetu�Przyrodniczego
w�Poznaniu

Wejście�do�nowoczesnej�hali�sportowej�przy�ul.�Dojazd
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Akademickie�Mistrzostwa�Polski�w�siatkówce�kobiet,�półfinał
strefy�A�(hala�UP�Poznań);�na�zdjęciu:�nasze�reprezentantki,
które�zajęły�trzecie�miejsce�w�turnieju

Brązowy�medal�dla�naszych�zawodników�podczas�Akademickich
Mistrzostw�Europy�w�wioślarstwie,�Poznań�2013

Po�za�obo�wiąz�ko�wy�mi�za�ję�cia�mi�z wy�cho�wa�nia�fi�zycz�ne�-
go�pra�cow�ni�cy�i stu�den�ci�spor�tow�cy�mo�gą�roz�wi�jać�swo�je�pa�-
sje�w sek�cjach� spor�to�wych.�Na�si� spor�tow�cy� są� zrze�sze�ni
w Klu�bie� Uczel�nia�nym� AZS� i re�pre�zen�tu�ją� Uni�wer�sy�tet
Przy�rod�ni�czy�w róż�ne�go�ty�pu�za�wo�dach�spor�to�wych,�sta�rtu�-
jąc�w Aka�de�mic�kich�Mi�strzo�stwach�Wiel�ko�pol�ski,�Aka�de�mic�-
kich�Mi�strzo�stwach�Pol�ski,�Pu�cha�rach�Pol�ski�AZS,�tur�nie�-
jach�uczel�nia�nych�i roz�gryw�kach�mię�dzy�wy�dzia�ło�wych.�

Sek�cje�spor�to�we�Klu�bu�Uczel�nia�ne�go�AZS:

� ko�szy�ków�ka
� siat�ków�ka
� pił�ka�noż�na
� fut�sal�
� uni�ho�kej
� te�nis�sto�ło�wy
� ko�lar�stwo�gór�skie
� jeź�dziec�two
� te�nis
� pił�ka�ręcz�na
� pły�wa�nie
� ka�ra�te
� bad�min�ton
� strze�lec�two
� lek�ka�atle�ty�ka

W ostat�nich�la�tach�naj�więk�sze�suk�ce�sy�w ra�mach�Aka�-
de�mic�kich�Mi�strzostw�Wiel�ko�pol�ski�od�nio�sły�sek�cje:�jeź�-
dziec�ka,�ko�lar�stwa�gór�skie�go�ko�biet�i męż�czyzn,�uni�ho�ke�-
ja�ko�biet�i męż�czyzn,�siat�ków�ki�ko�biet,�stre�et�ba�sket�ko�biet,
lek�kiej�atle�ty�ki,�te�ni�sa�sto�ło�we�go.�Po�nad�to�z po�wo�dze�niem
wy�star�to�wa�ły�no�we�dys�cy�pli�ny:�bad�min�ton,�squ�ash,�dart
i bow�ling,�w któ�rych�w mi�nio�nym�se�zo�nie�(2013)�na�sze�re�-
pre�zen�tant�ki� upla�so�wa�ły� się� na� me�da�lo�wych� miej�scach
Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Wiel�ko�pol�ski.

Suk�ce�sy�ostat�nich�lat�to�me�da�le�zdo�by�te�w ogól�nej�kla�-
sy�fi�ka�cji�Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Pol�ski�i Eu�ro�py.�Sek�-
cja�jeź�dziec�ka w 2013�ro�ku�zdo�by�ła�dru�ży�no�wo�srebr�ny
me�dal�w kla�sy�fi�ka�cji�ge�ne�ral�nej�Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw
Pol�ski,�a re�pre�zen�tant�ka�UP�Ga�brie�la�Bied�ka�zdo�by�ła�in�-
dy�wi�du�al�nie�zło�ty�me�dal.�Re�pre�zen�tant�ki�sek�cji�ko�lar�-
stwa�gór�skie�go czte�ry�ra�zy�z rzę�du�zdo�by�ły�dru�ży�no�wo
me�dal�w kla�sy�fi�ka�cji�ogól�nej�Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Pol�-
ski:�2010,�2011, 2012, 2013.�Po�nad�to�za�wsze�zaj�mo�wa�ły
miej�sca�na�po�dium�Aka�de�mic�kie�go�Pu�cha�ru�Pol�ski�w ko�-
lar�stwie�gór�skim.�Re�pre�zen�tant�ka�UP�We�ro�ni�ka�Ry�bar�-
czyk�na�każ�dych�za�wo�dach�by�ła�też�in�dy�wi�du�al�nie�na�me�-
da�lo�wym�miej�scu.�W 2012�ro�ku�że�gla�rze zdo�by�li�srebr�ny
me�dal�w kla�sy�fi�ka�cji�ge�ne�ral�nej�Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw
Pol�ski�w Że�glar�stwie�w kla�sie�Ome�ga.�Naj�więk�sze�suk�ce�sy
od�nie�śli�wio�śla�rze,�któ�rzy�po�cząw�szy�od�zło�te�go�me�da�lu
w dwój�ce�po�dwój�nej,�zdo�by�te�go�na�Aka�de�mic�kich�Mi�strzo�-
stwach�Eu�ro�py�w Wio�ślar�stwie�w Am�ster�da�mie�w 2010�ro�-
ku,�od�no�szą�suk�ce�sy�do�chwi�li�obec�nej.�Skła�da�ją�się�na�nie
me�da�le�Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Pol�ski� i Wiel�ko�pol�ski
w er�go�me�trze� wio�ślar�skim,� me�dal� Aka�de�mic�kich� Mi�-
strzostw�Pol�ski�w Wio�ślar�stwie�w 2013�r.,�a przede�wszyst�-
kim� czte�ry� me�da�le� Aka�de�mic�kich� Mi�strzostw� Eu�ro�py
w Wio�ślar�stwie�w 2013�r.�– dwa�zło�te,�srebr�ny�i brą�zo�wy.

Wy�mie�nić�na�le�ży�na�zwi�ska�wio�śla�rzy,�któ�rzy�za�pra�co�wa�li
na�ten�suk�ces:�Da�wid�Gra�bow�ski,�To�masz�Ra�chwał,�Adam
Ma�rzec� i Bar�tosz� Za�błoc�ki.�W 2013� r.� kil�ku� stu�den�tów
uczel�ni� zna�la�zło� się� rów�nież� w re�pre�zen�ta�cji� Pol�ski
na XXVII�Uni�wer�sja�dzie�Let�niej�w Ka�za�niu�(lek�ka�atle�-
ty�ka – An�na�Ja�ga�ciak,�ho�kej�na�tra�wie – To�masz�Wa�cho�-
wiak,� wio�ślar�stwo – Bar�tosz� Za�błoc�ki,� szer�mier�ka
– Mar�ty�na�Sy�no�radz�ka).

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
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Nasz� ze�spół� ma� bo�ga�te� tra�dy�cje� i do�ro�bek� się�ga�ją�-
cy 1984�ro�ku.�Za�my�słem�za�ło�ży�cie�li�by�ło�stwo�rze�nie

ko�ła�ar�ty�stycz�ne�go�dzia�ła�ją�ce�go�przy�ów�cze�snej�Aka�de�mii
Rol�ni�czej�w Po�zna�niu,�któ�re�zrze�sza�ło�by�mi�ło�śni�ków�gry
na�ro�gu�my�śliw�skim�oraz�pro�pa�go�wa�ło�by�sy�gna�ły�i mu�zy�-
kę�my�śliw�ską.�Za�ło�że�nia�te�prze�trwa�ły�pró�bę�cza�su�i na�dal
są�ak�tu�al�ne.�Obec�nie�człon�ka�mi�ze�spo�łu�są�przede�wszyst�-
kim�stu�den�ci�Wy�dzia�łu�Le�śne�go�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�-
cze�go�w Po�zna�niu.�Je�ste�śmy�jed�nak�otwar�ci�za�rów�no�na
ab�sol�wen�tów,�jak�i stu�den�tów�in�nych�wy�dzia�łów,�a na�wet
uczel�ni.�

Do�in�stru�men�ta�rium�ze�spo�łu�na�le�ży�ma�ły�róg�zwa�ny
pszczyń�skim�ro�giem�my�śliw�skim�– pless oraz�du�ży�róg�– par
for ce,�sto�so�wa�ny�daw�niej�w dwor�skich�po�lo�wa�niach�z psa�-
mi.�Wy�ko�ny�wa�na�jest�na�nich�prak�tycz�na�mu�zy�ka�my�śliw�-
ska�w for�mie�sy�gna�łów.�Umoż�li�wia�ją�one�po�ro�zu�mie�wa�nie
się�my�śli�wych�w trak�cie�po�lo�wa�nia�zbio�ro�we�go,�a tak�że�słu�-
żą�od�da�niu�czci�upo�lo�wa�nej�zwie�rzy�nie.�W po�sia�da�niu�ze�-
spo�łu�są�rów�nież�in�stru�men�ty�z me�cha�ni�zmem�wen�ty�lo�-
wym,� dzię�ki� któ�rym� wy�ko�ny�wa�na� jest� sze�ro�ko� po�ję�ta
mu�zy�ka�my�śliw�ska�i in�ne�utwo�ry,�na�przy�kład�ko�lę�dy.�Nie�-
któ�rzy�człon�ko�wie�po�tra�fią�grać�na�in�stru�men�tach�ta�kich,
jak:�trąb�ka�pro�sta,�pu�zon,�wal�tor�nia�czy�też�akor�de�on.�Oka�-
zjo�nal�nie�in�stru�men�ty�te�są�rów�nież�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�pod�-
czas�na�szych�wy�stą�pień.�

Ze�spół�w ra�mach�swo�jej�dzia�łal�no�ści�za�pew�nia�opra�wę
mu�zycz�ną�wie�lu�pod�nio�słych�uro�czy�sto�ści�oraz�pro�mu�je�sy�-
gna�ły�i mu�zy�kę�my�śliw�ską�na�kon�cer�tach�i fe�sti�wa�lach�o te�-
ma�ty�ce� ło�wiec�kiej.� Ze�spół� re�pre�zen�tu�je� Wy�dział� Le�śny
i Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu�pod�czas�wy�stą�pień
na�prze�glą�dach�i kon�kur�sach�sy�gna�li�stów�my�śliw�skich,�cy�-
klicz�nie�od�by�wa�ją�cych�się�na�te�re�nie�ca�łej�Pol�ski.�W trak�-
cie�tych�zma�gań�„Ve�na�tor”�za�wsze�zdo�by�wa�wy�so�kie�no�ty
ju�ro�rów.�W trak�cie�swo�jej�dzia�łal�no�ści�po�szczy�cić�się�mo�że
dzie�się�cio�krot�nym�zdo�by�ciem�ty�tu�łu�ze�spo�ło�we�go�Mi�strza
Pol�ski�w grze�na�ro�gu�my�śliw�skim.�

Me�ce�na�sem� ze�spo�łu� jest� Uni�wer�sy�tet� Przy�rod�ni�czy
w Po�zna�niu,�a opie�ku�nem�– prof.�dr�hab.�Ma�ciej�Sko�rup�ski.

Dzia�ła�my�w ra�mach�przed�się�wzięć�uni�wer�sy�tec�kie�go�Cen�-
trum�Kul�tu�ry�Stu�denc�kiej.�Przy�kła�dem�mo�że�być�wy�da�nie
pły�ty�z ko�lę�da�mi,�któ�rych�wy�ko�na�nie�po�wie�rzo�no�uczel�nia�-
nym�ko�łom�ar�ty�stycz�nym.�Współ�pra�cu�je�my�z wy�dzia�ło�wym
Ko�łem�Le�śni�ków,�z któ�rym�wspól�nie�or�ga�ni�zu�je�my�co�rocz�-
nie�Mszę Hu ber tow ską w ko�ście�le�św.�Ja�na�Via�neya�na�po�-
znań�skim�So�ła�czu.�Za�pew�nia�my�uro�czy�stą�opra�wę�mu�zycz�-
ną�mszy,�wień�czo�ną�tra�dy�cyj�nym�kon�cer�tem.

Wszyst�kie�na�sze�suk�ce�sy�są�moż�li�we�dzię�ki�wspól�nej�pa�-
sji�do�gry�na�ro�gu�my�śliw�skim�oraz�sta�łe�mu�pod�no�sze�niu
umie�jęt�no�ści�w trak�cie�re�gu�lar�nych�prób,�któ�re�od�by�wa�ją
się�w sie�dzi�bie�ze�spo�łu�zlo�ka�li�zo�wa�nym�w Do�mu�Stu�denc�-
kim�„Przy�le�sie”.�Każ�de�spo�tka�nie�umac�nia�przy�jaźń�mię�-
dzy�człon�ka�mi�ze�spo�łu,�a każ�dy�wy�jazd�jest�no�wą�przy�go�-
dą� i umoż�li�wia�po�zna�nie�wie�lu� cie�ka�wych�osób� i miejsc
za�rów�no�w Pol�sce,�jak�i zagra�ni�cą.�Wszyst�kich�za�in�te�re�so�-
wa�nych�na�szym�ze�spo�łem�ser�decz�nie�za�pra�szam�do�od�wie�-
dze�nia�stro�ny�in�ter�ne�to�wej:�www.up.po�znan.pl/ve�na�tor

Bar tosz Rot,
kie row nik

Ze�spół�
Trę�ba�czy�
My�śliw�skich�
„Ve�na�tor”
www.up.po�znan.pl/ve�na�tor

Centrum Kultury Studenckiej

Zespół�Trębaczy�Myśliwskich�„Venator”�podczas�oprawy�Mszy
Hubertowskiej�na�poznańskim�Sołaczu�(listopad�2013)
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Prezentacja�zespołu�wraz�z�opiekunem�podczas�Ogólnopolskiego�Festiwalu�Muzyki�Myśliwskiej�Kraków–Niepołomice�2013�(czerwiec�2013)

Załoga�„Venatora”�w�komplecie�(Złotoryja,�marzec�2013)Wyjazdy�zespołu�są�szansą�na�poznanie�wielu�ciekawych�osób�
i�miejsc�(Warszawa,�listopad�2013)

Najlepszy�myśliwy�wśród�aktorów�i�najlepszy�aktor�wśród
myśliwych,�czyli�przyjaciel�zespołu�–�Bogusław�Linda
(Warszawa,�listopad�2013)
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Chór�Aka�de�mic�ki�
„Co�ro�Da�Ca�me�ra”

Jesienią�2013�roku�chór�bardzo�uroczyście�obchodził�jubileusz�
20-lecia�swej�działalności

Ćwiczenia�przed�operą�poznańską
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Chór� Aka�de�mic�ki� „Co�ro� Da� Ca�me�ra”� Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go� w Po�zna�niu� po�wstał� w 1993� ro�ku

z ini�cja�ty�wy�obec�nej�dy�ry�gent�ki�Bar�ba�ry�Dą�brow�skiej�-Sil�-
skiej.�Ze�spół�pier�wot�nie�dzia�łał�ja�ko�sto�wa�rzy�sze�nie,�a na�-
stęp�nie�zo�stał�ob�ję�ty�pa�tro�na�tem�ów�cze�snej�Aka�de�mii�Rol�-
ni�czej.�Z za�ło�że�nia�i z na�zwy�(z ję�zy�ka�wło�skie�go�co ro da
ca me ra ozna�cza�„chór�ka�me�ral�ny”)�jest�ze�spo�łem�nie�du�-
żym,�skła�da�ją�cym�się�mak�sy�mal�nie�z 25–30�śpie�wa�ków.�

Nasz�re�per�tu�ar�obej�mu�je�róż�ne�sty�le�i for�my�mu�zycz�ne
–�od�mu�zy�ki�daw�nej�po�współ�cze�sną,�od�kla�sy�ki�po�bar�dziej
roz�ryw�ko�we,�lżej�sze�w od�bio�rze�utwo�ry.�Człon�ka�mi�chó�ru
są� stu�den�ci� i ab�sol�wen�ci� Uni�wer�sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go
oraz�in�nych�po�znań�skich�uczel�ni,�w prze�wa�ża�ją�cej�czę�ści
ama�to�rzy�mu�zycz�ni.�

„Co�ro�Da�Ca�me�ra”�sys�te�ma�tycz�nie�wy�stę�pu�je�pod�czas
uro�czy�sto�ści�aka�de�mic�kich�ro�dzi�mej�uczel�ni.�Pro�wa�dzi�też
ak�tyw�ną� dzia�łal�ność� kon�cer�to�wą� na� te�re�nie� Po�zna�nia.
Oprócz�udzia�łu�w licz�nych�im�pre�zach�kul�tu�ral�nych�Po�zna�-
nia�(wie�lo�krot�ny�udział�w kon�cer�tach�sta�ro�miej�skich,�spo�-
tka�niach�chó�rów�aka�de�mic�kich,�Be tle jem Po znań skim,�roz�-
ma�itych�kon�cer�tach�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�Pol�ski�Zwią�zek
Chó�rów�i Or�kiestr),�ze�spół�uczest�ni�czył�tak�że�w wie�lu�fe�-
sti�wa�lach�i kon�kur�sach�za�gra�nicz�nych,�gdzie�nie�jed�no�krot�-
nie�od�no�sił�suk�ce�sy�i re�pre�zen�to�wał�pol�ską�kul�tu�rę�oraz
swo�ją�Al ma Ma ter.�By�ły�to�mię�dzy�in�ny�mi:�
� Mię�dzy�na�ro�do�wy�Kon�kurs�Chó�rów�im.�F.�Men�dels�soh�na

w Daut�phe�tal�w Niem�czech�(Srebr�ny�Dy�plom)�(1996)
� Mię�dzy�na�ro�do�wy�Kon�kurs�Chó�rów�„Cry�sta�lex�Chor 97”,

No�wy�Bór,�Cze�chy�(Srebr�ny�Dy�plom�i Na�gro�da�Spe�cjal�-
na� za� naj�lep�sze� wy�ko�na�nie� utwo�ru� obo�wiąz�ko�we�go)
(1997)�

� XII Fe�sti�wal�Chó�rów�im.�Sta�si�sa�Sim�ku�sa�w Kłaj�pe�dzie
na�Li�twie�(1999)�

� IV Mię�dzy�na�ro�do�wy�Fe�sti�wal�Chó�rów�„Al�ta�Au�ste�ria”
w Al�to�Adi�ge,�Wło�chy�(2001)�

� Mię�dzy�na�ro�do�wy�Fe�sti�wal�Mu�zy�ki�Ro�man�tycz�nej�„Vla�-
cho�vo�Brze�zi”,�Cze�chy�(2003)�

� Pre�zen�ta�cja� pol�skiej� kul�tu�ry� bo�żo�na�ro�dze�nio�wej�
„Sta�er�nen�Markt”,�Pocz�dam,�Niem�cy�(2006).�

Rok 2011�ob�fi�to�wał�w kon�cer�ty,�któ�rych�ze�spół�od�był
aż 14.�Naj�waż�niej�sze�z nich�to:�kon�cert�z cy�klu�„Mu�zy�ka
w Aka�de�mii”�(pre�zen�ta�cje�po�znań�skich�chó�rów�aka�de�mic�-
kich)�w Mu�zeum�Ar�chi�die�ce�zjal�nym�w Po�zna�niu�oraz�kon�-
cer�ty�z cy�klu�„Let’s�play�to�ge�ther”,�czy�li�kon�cer�ty�z Mię�-
dzy�na�ro�do�wą�Or�kie�strą�Sym�fo�nicz�ną�Grund�tvi�ga�w Pol�sce
i w Wil�nie�(maj 2011).�W ma�ju�wraz�z Chó�rem�Po�li�tech�ni�-
ki�Po�znań�skiej�wy�stą�pił�na�kon�cer�cie�z oka�zji�Ty�go�dnia
Kul�tu�ry� Stu�denc�kiej.� Po�nad�to� – a mo�że� ra�czej:� przede
wszyst�kim�– ze�spół�wziął�udział�w VI Mię�dzy�na�ro�do�wych
Cheł�miń�skich�Spo�tka�niach�Chó�ral�nych,�gdzie�zdo�był II na�-
gro�dę�(Chełm�no, 4�czerw�ca 2011�ro�ku).

Rok 2012�to�oprócz�opraw�mu�zycz�nych�róż�nych�uro�czy�-
sto�ści�uczel�nia�nych�(a tro�chę�te�go�by�ło!)�kon�cert�ko�lęd�dla
pa�cjen�tów�Wiel�ko�pol�skie�go� Cen�trum�On�ko�lo�gii� przy� ul.
Gar�ba�ry�w Po�zna�niu�(12�stycz�nia),�kon�cert�pod�czas�wer�ni�-
sa�żu�ma�lar�ki�Ka�ro�li�ny�Wasz�kie�wicz�w do�mu�Kul�tu�ry�„Słoń�-
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Pod�czas�pró�by�w Au�la�No�va�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�
im. I.J.�Pa�de�rew�skie�go�w Po�zna�niu�(lu�ty 2013)

Nie�tyl�ko�śpie�wa�my,�łą�czą�nas�rów�nież�sil�ne�wię�zi�przy�jaź�ni!
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ce”�w Po�zna�niu�(20�kwiet�nia),�udział�w III Kon�cer�cie�Ga�lo�-
wym�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Au�la�No�va�Aka�de�mii
Mu�zycz�nej�im. I.J.�Pa�de�rew�skie�go�w Po�zna�niu�(24�li�sto�pa�-
da)�oraz�na�gra�nie�pły�ty�z ko�lę�da�mi�i utwo�ra�mi�bo�żo�na�ro�-
dze�nio�wy�mi�Nie sa mą na uką uni wer sy tet ży je.�

W dniu 10�lu�te�go 2013�ro�ku�wy�stą�pi�li�śmy�na�kon�cer�cie
„Ab�sol�wen�ci�i ich�chó�ry”,�po�świę�co�nym�pa�mię�ci�prof.�Sta�ni�-
sła�wa�Kul�czyń�skie�go,�u któ�re�go�dy�ry�gen�tu�rę�stu�dio�wa�ła�ni�-
żej�pod�pi�sa�na.�Kon�cert�od�był�się�w Au�la�No�va�Aka�de�mii�Mu�-
zycz�nej� im. I.J.�Pa�de�rew�skie�go�w Po�zna�niu.�Nasz� ze�spół
z po�wo�dze�niem�za�pre�zen�to�wał�się�na�tle�in�nych�chó�rów�po�-
znań�skich�(mię�dzy�in�ny�mi�chó�ru�Ope�ry�Po�znań�skiej).�

W bie�żą�cym�ro�ku�chór�„Co�ro�Da�Ca�me�ra”�ob�cho�dzi 20-
le�cie�swo�jej�dzia�łal�no�ści�ar�ty�stycz�nej.�Pra�gnie�my�uczcić�ten
ju�bi�le�usz�wy�ko�na�niem�prze�pięk�ne�go�dzie�ła�pol�skie�go�ba�ro�-
ku,�ja�kim�jest�Com ple to rium Grze�go�rza�Ger�wa�ze�go�Gor�-
czyc�kie�go.�Już�pra�cu�je�my�nad�tym�utwo�rem,�któ�ry�ma�my
na�dzie�ję�wy�ko�nać�je�sie�nią�wraz�z or�kie�strą�ba�ro�ko�wą�oraz
so�li�sta�mi.�Gdzie�i kie�dy�– oczy�wi�ście�za�wia�do�mi�my!

Na�sze�pró�by�to�nie�tyl�ko�wy�tę�żo�na�pra�ca,�ale�tak�że�oka�-
zja�do�roz�ryw�ki,�ode�rwa�nia�się�od�na�tło�ku�za�jęć�i pro�ble�-
mów,�spę�dze�nia�cza�su�w gro�nie�przy�ja�ciół,�w mi�łej,�peł�nej
wza�jem�nej�życz�li�wo�ści�i hu�mo�ru�at�mos�fe�rze.�Po�za�pró�ba�-
mi�lu�bi�my�spo�ty�kać�się�tak�że�na�grun�cie�to�wa�rzy�skim,�sta�-
ra�jąc�się�świę�to�wać�wie�le�tra�dy�cyj�nych�oka�zji,�ta�kich�jak:
an�drzej�ki,�wi�gi�lia�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�czy�po�pro�stu�uro�dzi�-
ny�lub�imie�ni�ny�któ�re�goś�z nas.�Zda�rza�ją�się�tak�że�ślu�by,
na�któ�rych�obo�wiąz�ko�wo�śpie�wa�my!

Wszyst�kich,�któ�rych�po�cią�ga�śpiew�ze�spo�ło�wy,�wspól�na
przy�go�da,�wspól�ne�wy�jaz�dy�kon�cer�to�we�– za�pra�sza�my�do
na�sze�go�chó�ru.�Nie�jest�tu�wy�ma�ga�ne�do�świad�cze�nie�ani
wy�kształ�ce�nie�mu�zycz�ne.�

Pró�by� od�by�wa�ją� się� w Do�mu� Stu�denc�kim� „Ju�rand”
przy�ul.�Piąt�kow�skiej 94/3a.

Wię�cej�in�for�ma�cji�na�na�szej�stro�nie�in�ter�ne�to�wej:�
www.up.po�znan.pl/chor�

Masz�py�ta�nie?�Pisz�lub�dzwoń:�
ad�res�e -ma il:�co�ro�da�ca�me�ra@gma�il.com�
te�le�fon: 698 099 919�

Ser�decz�nie�za�pra�sza�my!

Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska,
dy ry gent i kie row nik chó ru „Co ro Da Ca me ra”
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„Ła�ny”�– przy�go�da�na�pięć�lat.�Tak�by�ło�w za�ło�że�niu.
Mi�nę�ło�już�tyle�czasu...�i na�dal�żal�od�cho�dzić.

Nie�po�wiem,�że�by�by�ło�ła�two�– co�to,�to�nie.�Pierw�sze
za�ję�cia�by�ły�nie�mal�że�kosz�ma�rem�– dla�ko�goś,�kto�ni�gdy�nie
miał�kon�tak�tu�z tań�cem�kla�sycz�nym,�to�na�praw�dę�cięż�ka
pró�ba.�Nie�by�ło�ła�two�– no�we�ukła�dy,�no�we�kro�ki�i ci�tan�-
ce�rze�– wy�da�wa�ło�mi�się,�że�tra�fi�łam�do�gru�py,�do�któ�rej�nie
wpusz�cza�ją�mło�dych.�Ale�to�tyl�ko�po�zo�ry.�Kto�prze�trwa,�ten
zo�sta�nie�człon�kiem�tej�wiel�kiej�„ła�now�skiej�ro�dzi�ny”.�Prze�-
trwa�łam�rok�i nie�ża�łu�ję.�

Pierw�szy�kon�cert�pa�mię�tam�do�dzi�siaj�– po�pro�stu�ta�-
kiej�tre�my�się�nie�za�po�mi�na.�Ale�po�kil�ku�tak�tach�mu�zy�ki
ner�wy�zni�ka�ją,�zo�sta�je�tyl�ko�sku�pie�nie�i chęć�da�nia�z sie�bie
wszyst�kie�go.�Jed�nak�ze�spół�to�nie�tyl�ko�pró�by�i kon�cer�ty�–
to�też�wspól�ne�spo�tka�nia,�im�pre�zy,�wi�gi�lie�i wy�jaz�dy.�

Wspo�mnie�nia�wie�lu�wa�ka�cji�i fe�rii�spę�dzo�nych�z „Ła�na�-
mi”�od�ra�zu�przy�wo�łu�ją�na�twa�rz�uśmiech�– z ze�spo�łem�mo�-
głam�zo�ba�czyć�mię�dzy�in�ny�mi:�Cypr�Tu�rec�ki,�Fran�cję,�Kraj

Ba�sków�w Hisz�pa�nii,�Wło�chy,�Mek�syk,�Buł�ga�rię�–�wszyst�-
kich�nie�spo�sób�wy�mie�nić.�Ale�prze�żyć,�ja�kich�do�star�cza�ją,
nie�moż�na�za�po�mnieć�– miesz�ka�nie�u ro�dzin�hisz�pań�skich,
nie�miec�kich,�mek�sy�kań�skich�po�zwo�li�ło�mi�po�znać�kul�tu�rę
da�ne�go�kra�ju�od�pod�szew�ki,�a czę�ste�ba�rie�ry�ję�zy�ko�we�spra�-
wia�ły,�że�czu�li�śmy�z ni�mi�nie�mal�nie�ro�ze�rwal�ną�więź�emo�-
cjo�nal�ną.�Fe�sti�wa�le,�na�któ�rych�mo�gli�śmy�re�pre�zen�to�wać
Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy,�Po�znań�i Pol�skę,�przed�sta�wia�-
jąc�kul�tu�rę�i folk�lor�na�sze�go�kra�ju,�kie�dy�po�zna�wa�li�śmy�lu�-
dzi�z naj�dal�szych�za�kąt�ków�świa�ta,�na�uczy�ły�nas�du�żej�to�-
le�ran�cji�i sza�cun�ku�dla�– czę�sto�nie�zro�zu�mia�łej�w na�szym
kra�ju�– od�mien�no�ści.�Oczy�wi�ście�nie�wszyst�ko�by�ło�ró�żo�we
i wspa�nia�łe�– czę�sto�kon�cer�ty�koń�czy�ły�się�póź�no�w no�cy,
pró�by�od�by�wa�ły�się�w tem�pe�ra�tu�rze�po�nad 40�stop�ni,�ale
to�na�praw�dę�nie�wiel�ka�ce�na�za�spo�tka�nia�z in�ny�mi�ze�spo�-
ła�mi,�na�ukę�in�te�re�su�ją�cych�za�baw,�pio�se�nek�i tań�ców,�no�-
we�– czę�sto�bar�dzo�eg�zo�tycz�ne�– przy�jaź�nie.�

Każ�dej� zi�my� wy�jeż�dża�li�śmy� na� obo�zy� nar�ciar�skie� –
wspól�ne�go�szu�so�wa�nia�i wie�czo�rów�z ka�pe�lą�w Ko�li�bie�lub

klu�bie�„Ro�ad 66”�chy�ba�nikt,�kto�był�kie�dy�kol�wiek�z na�mi,
nie�za�po�mni.�Wspo�mnień�jest�mnó�stwo�– nie�moż�na�wy�mie�-
nić�wszyst�kich�– ale�o jed�nym�pra�gnę�jesz�cze�po�wie�dzieć�–
o Wi�gi�lii�w ze�spo�le, któ�ra�tra�dy�cyj�nie�od�by�wa�się�tuż�przed
Świę�ta�mi�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.�Wspa�nia�ła�at�mos�fe�ra�– kil�-
ka�dzie�siąt�osób�sie�dzą�cych�ra�zem,�ła�mią�cych�się�opłat�kiem,
wspól�nie�śpie�wa�ją�cych�ko�lę�dy.�Wśród�nas�za�wsze�by�li�przed�-
sta�wi�cie�le�władz�uczel�ni,�a czę�sto�swą�oso�bą�za�szczy�cał�nas
rek�tor�na�szej�Al ma Ma ter.�Jest�w tym�wspól�no�ta,�ja�kaś�ma�-
gia,�ta�jem�ni�ca.

To�wszyst�ko�sprzy�ja�two�rze�niu�nie�sa�mo�wi�tej�wię�zi�„ła�-
now�skiej�ro�dzi�ny”.�A jak�ro�dzi�na�– to�sym�pa�tie,�przy�jaź�nie,
mi�ło�ści.�Dla�nie�któ�rych�z nas�te�mi�ło�ści�po�zo�sta�ły�na�ca�łe
ży�cie.�Wśród�lu�dzi,�któ�rzy�się�po�zna�li�w ze�spo�le,�jest�bli�sko
pięć�dzie�siąt�mał�żeństw.�Ja�w po�ło�wie�też�do�nich�na�le�żę.
Dla�te�go�przy�go�da�z „Ła�na�mi”,�któ�ra�mia�ła�trwać�pięć�lat,
ist�nieć�bę�dzie�do�koń�ca�mo�je�go�ży�cia.�

Wszyst�kim�tym,�któ�rzy�się�za�sta�na�wia�ją,�czy�wstą�pić�do
Ze�spo�łu�Pie�śni�i Tań�ca�„Ła�ny”,�po�wiem�jed�no:�na�praw�dę
war�to.�

Jo an na Woj to wicz

„Łany”�– przy�go�da�na�pięć�lat?!

Centrum Kultury Studenckiej
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Biu�ro�Prak�tyk�Za�gra�nicz�nych�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�-
rod�ni�czym�ma�po�nad 20-let�nią�tra�dy�cję.� Ich�twór�cą

i ko�or�dy�na�to�rem�był�prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Drzy�ma�ła,
któ�ry�roz�po�czął�współ�pra�cę�od�kon�tak�tów�z przed�sta�wi�cie�-
la�mi�Nie�miec,�Wiel�kiej�Bry�ta�nii�i Ho�lan�dii.�W to�ku�od�by�-
wa�nych�prak�tyk�stu�den�ci�na�by�wa�li�umie�jęt�no�ści�zgod�ne
z ich�kie�run�kiem�Stu�diów,�mie�li�też�szan�sę�na�po�zy�ska�nie
do�dat�ko�wych�środ�ków�fi�nan�so�wych�na�kon�ty�nu�owa�nie�stu�-
diów.�Głów�ny�mi�ad�re�sa�ta�mi�ofer�ty�by�li�stu�den�ci�(wów�czas)
Wy�dzia�łu�Rol�ni�cze�go�i Ogrod�ni�cze�go.�Wie�lu�spo�śród�nich
na�wią�za�ło�mię�dzy�na�ro�do�we�kon�tak�ty�i roz�po�czę�ło�współ�-
pra�cę�za�wo�do�wą,�po�zo�sta�jąc�do�dzi�siaj�w sta�łym�kon�tak�cie
z uczel�nią.

Przez�wie�le�lat�ist�nie�nia�ofer�ta�prak�tyk�ule�ga�ła�mo�dy�-
fi�ka�cjom.�Przede�wszyst�kim� zo�sta�ła� po�sze�rzo�na� o no�we
kra�je.� Obec�nie� stu�den�ci� mo�gą� wy�jeż�dżać� do� – oprócz
państw�wy�mie�nio�nych�po�wy�żej�– Szwaj�ca�rii,�Nor�we�gii,�Da�-
nii,�USA,�Ka�na�dy,�Fran�cji,�Au�stra�lii,�No�wej�Ze�lan�dii�oraz
na�Ukra�inę.�Pro�po�zy�cja�do�ty�czy�nie�mal�że�wszyst�kich�wy�-
dzia�łów�uni�wer�sy�te�tu.�Pew�nej�zmia�nie�uległ�tak�że�ich�cha�-
rak�ter.�Stu�den�ci�na�by�wa�ją�wie�dzę�nie�tyl�ko�prak�tycz�ną,�ale
i teo�re�tycz�ną,�po�tra�fią�swo�bod�nie�po�słu�gi�wać�się�ję�zy�kiem
ob�cym,�uzu�peł�nia�ją�swój�bu�dżet,�ma�ją�też�moż�li�wość�kon�-
ty�nu�acji�na�uki�na�lo�kal�nych�uni�wer�sy�te�tach.�Przy�kła�dem
mo�że�być�ame�ry�kań�ski�„Pro�gram�Ohio”,�któ�ry�po�od�by�ciu
sta�żu�ofe�ru�je�stu�den�tom�se�me�stral�ną�na�ukę�na�Ohio�Sta�-
te�Uni�ver�si�ty.�W wie�lu�wy�pad�kach�prak�ty�ka�wią�że�się�z od�-
by�ciem�spe�cja�li�stycz�nych�szko�leń,�wy�kła�dów,�warsz�ta�tów
oraz�moż�li�wo�ścią�udzia�łu�w im�pre�zach�in�te�gra�cyj�nych�(wy�-
ciecz�kach�czy�im�pre�zach�lo�kal�nych).�

Prze�bieg�prak�tyk�jest�usta�la�ny�in�dy�wi�du�al�nie�z przed�-
się�bior�stwem�przyj�mu�ją�cym�i uczel�nią,�uwzględ�nia�jąc�kie�-
ru�nek� stu�diów.�Dłu�gość�wy�jaz�dów�wa�ha� się� od� jed�ne�go
mie�sią�ca�– w wy�pad�ku�krót�kich�zi�mo�wych�wy�jaz�dów�do
Wiel�kiej�Bry�ta�nii,�do�ro�ku�– w wy�pad�ku�prak�tyk�w USA,
Au�stra�lii�i No�wej�Ze�lan�dii.�Każ�dy�stu�dent�otrzy�mu�je�ofi�-
cjal�ny�do�ku�ment�po�twier�dza�ją�cy�od�by�cie�prak�tyk.�

Biu�ro�Prak�tyk�Za�gra�nicz�nych�oprócz�wy�sy�ła�nia� stu�-
den�tów�po�za�Pol�skę,�przyj�mu�je�gru�pę�stu�den�tów�z Ukra�-
iny,�w ra�mach�współ�pra�cy�z Uni�wer�sy�te�tem�Sum�skim.�

Ofer�ty�prak�tyk�są�przy�go�to�wy�wa�ne�w opar�ciu�o�wie�lo�-
let�nie�umo�wy�za�wie�ra�ne�z mię�dzy�na�ro�do�wy�mi�oraz�pol�-
skim�przed�się�bior�ca�mi.�Je�ste�śmy�człon�kiem�mię�dzy�na�ro�-
do�wej� or�ga�ni�za�cji� Gro�wA�bro�ad� In�ter�na�tio�nal� Tra�ining,
któ�ra� przy�go�to�wu�je� sta�że� w ra�mach� współ�pra�cy� oko�ło
czter�dzie�stu�pod�mio�tów�na�ca�łym�świe�cie.�

Nad�or�ga�ni�za�cją�wy�jaz�dów,�ich�kon�tro�lą�me�ry�to�rycz�ną
oraz�prze�bie�giem�współ�pra�cu�ję�z lic.�Aman�dą�Cie�chań�ską.�

Ser�decz�nie�za�pra�sza�my�do�od�wie�dze�nia�na�sze�go�biu�ra
i za�po�zna�nia�się�z cią�gle�po�więk�sza�ją�cą�się�ofer�tą�prak�tyk
za�gra�nicz�nych.
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Biuro�Praktyk�Zagranicznych

F
ot

.�I
za

be
la

�L
ip

iń
sk

a

W�Australii

F
ot

.�a
rc

h
iw

u
m

�I
za

be
li
�L

ip
iń

sk
ie
j

W�Wielkiej�Brytanii

F
ot

.�I
za

be
la

�L
ip

iń
sk

a

W�Nowej�Zelandii



Wieści Akademickie48 2014

Współ�cze�sny�ry�nek�pra�cy�ocze�ku�je�od�ab�sol�wen�tów�uczel�-
ni�wyż�szych�okre�ślo�nych�kom�pe�ten�cji�uzy�ska�nych�nie

tyl�ko�pod�czas�na�uki,�ale�rów�nież�na�kan�wie�do�świad�cze�nia�za�-
wo�do�we�go.�W tym�ce�lu�na�więk�szo�ści�uczel�ni�po�wo�ła�no�biu�ra
ka�rier,�któ�re�umoż�li�wia�ją�stu�den�tom,�już�w trak�cie�stu�diów,
zdo�by�cie�cie�ka�we�go�do�świad�cze�nia,�wręcz�po�żą�da�ne�go�przez
pra�co�daw�ców.

Biu�ra�ka�rier�(ca�re�ers�se�rvi�ces)�to�nie�tyl�ko�do�me�na�Pol�ski.
In�sty�tu�cje�te�ist�nie�ją�rów�nież�w ta�kich�kra�jach�wy�so�ko�ro�zwi�-
nię�tych,�jak:�Wiel�ka�Bry�ta�nia,�Ir�lan�dia�czy�Sta�ny�Zjed�no�czo�ne.�

Po�trze�ba�ist�nie�nia�ta�kie�go�biu�ra�wy�ni�ka�z kil�ku�po�wo�dów.
Z ro�ku�na�rok�ro�śnie�licz�ba�osób�koń�czą�cych�szko�ły�wyż�sze.
Mło�dzi�lu�dzie�nie�są�zbyt�do�brze�za�zna�jo�mie�ni�z ryn�kiem�pra�-
cy,�za�sa�da�mi�je�go�funk�cjo�no�wa�nia,�wy�ma�ga�nia�mi�sta�wia�ny�mi
przez�pra�co�daw�ców,�jak�też�spo�so�ba�mi�szu�ka�nia�pra�cy,�two�-
rze�nia�do�ku�men�tów�apli�ka�cyj�nych�oraz�me�to�da�mi�au�to�pre�-
zen�ta�cji�pod�czas�roz�mo�wy�kwa�li�fi�ka�cyj�nej.�Tę�wie�dzę�stu�dent
lub�ab�sol�went�mo�że�zna�leźć�wła�śnie�w Biu�rze�Ka�rier�funk�cjo�-
nu�ją�cym�na�na�szej�uczel�ni.

Biu�ro�Ka�rier�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�-
niu�zo�sta�ło�po�wo�ła�ne�wio�sną 2002�ro�ku,�uzy�sku�jąc�grant�mi�-
ni�ste�rial�ny�oraz�po�par�cie�władz�uczel�ni.�Słu�ży�po�mo�cą�za�rów�-
no�stu�den�tom,�jak�i ab�sol�wen�tom�szu�ka�ją�cym�za�trud�nie�nia,
po�ra�dy�za�wo�do�wej�oraz�in�for�ma�cji�o ryn�ku�pra�cy,�o pra�co�daw�-
cach,�in�sty�tu�cjach�sa�mo�rzą�do�wych�i or�ga�ni�za�cjach�po�za�rzą�do�-
wych�po�szu�ku�ją�cych�naj�od�po�wied�niej�szych�kan�dy�da�tów�na
wol�ne�miej�sca�pra�cy,�sta�że�czy�prak�ty�ki.

Na�sza�dzia�łal�ność:
� do�star�cza�stu�den�tom�i ab�sol�wen�tom�in�for�ma�cje�o moż�li�-

wo�ściach�pod�no�sze�nia�swo�ich�kwa�li�fi�ka�cji
� wspie�ra�pod�czas�two�rze�nia�do�ku�men�tów�apli�ka�cyj�nych
� po�ma�ga�w przy�go�to�wa�niu�apli�kan�ta�do�roz�mo�wy�kwa�li�fi�-

ka�cyj�nej
� in�for�mu�je�o moż�li�wo�ściach�od�by�cia�prak�tyk�po�nad�pro�gra�-

mo�wych
� or�ga�ni�zu�je�szko�le�nia�i warsz�ta�ty
� do�ra�dza�na�te�mat�kształ�to�wa�nia�ścież�ki�ka�rie�ry
� na�wią�zu�je�i utrzy�mu�je�kon�tak�ty�z pra�co�daw�ca�mi
� zbie�ra�i udo�stęp�nia�ofer�ty�pra�cy.

Pra�co�daw�cy�oraz�in�sty�tu�cje�sa�mo�rzą�do�we�mo�gą�uzy�skać
wspar�cie�w dzie�dzi�nie:
� re�kru�ta�cji�kan�dy�da�tów�na�prak�ty�kę�stu�denc�ką,�do�pra�cy

lub�na�staż�za�wo�do�wy
� pre�se�lek�cji�kan�dy�da�tów�na�zgło�szo�ną�prak�ty�kę�stu�denc�-

ką,�ofer�tę�pra�cy�lub�staż�za�wo�do�wy
� or�ga�ni�za�cji�spo�tkań�in�for�ma�cyj�nych�lub�re�kru�ta�cyj�nych

pra�co�daw�ców�z po�ten�cjal�ny�mi�kan�dy�da�ta�mi�do�pra�cy
� pre�zen�ta�cji�swo�jej�ofer�ty�pod�czas�Tar�gów�Pra�cy�or�ga�ni�zo�-

wa�nych�na�uczel�ni.

Biu�ro�Ka�rier�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
współ�pra�cu�je� z fun�da�cja�mi� i sto�wa�rzy�sze�nia�mi,� a tak�że
z Agen�cją�Re�struk�tu�ry�za�cji�i Mo�der�ni�za�cji�Rol�nic�twa.�W ra�-
mach�po�wyż�szej�współ�pra�cy�stu�den�ci�i ab�sol�wen�ci�mo�gą�zdo�-
by�wać�bar�dzo�cie�ka�we�do�świad�cze�nie�za�wo�do�we�podczas�sta�-
ży,�prak�tyk�oraz�wo�lon�ta�ria�tu.

Jed�ny�mi�z naj�cie�kaw�szych�prak�tyk�oraz�sta�ży�od�by�tych
przez�na�szych�stu�den�tów�i ab�sol�wen�tów�by�ły:
� sta�że�stu�denc�kie�w Urzę�dzie�Mia�sta�Po�zna�nia�prze�zna�czo�-

ne�dla�stu�den�tów IV i V ro�ku�po�znań�skich�uczel�ni
� bez�płat�ne�prak�ty�ki�stu�den�tów�w wy�bra�nych�od�dzia�łach

Agen�cji�Re�struk�tu�ry�za�cji�i Mo�der�ni�za�cji�Rol�nic�twa�na�te�-
re�nie�Wiel�ko�pol�ski

� prak�ty�ki�w Wiel�ko�pol�skim�Urzę�dzie�Wo�je�wódz�kim�w ra�-
mach�re�ali�za�cji�pro�jek�tu�„Wa�ka�cyj�ne�prak�ty�ki�stu�denc�kie
w Wiel�ko�pol�skim�Urzę�dzie�Wo�je�wódz�kim”

� prak�ty�ki� w stu� go�spo�dar�stwach,� któ�re� uzy�ska�ły� ty�tuł
„Wiel�ko�pol�ski�Rol�nik�Ro�ku”�w ra�mach�kon�kur�su�Lo�ża
Lau�re�atów�– po�wsta�łej�z ini�cja�ty�wy�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�-
twa�Wiel�ko�pol�skie�go.

Do�naja�trak�cyj�niej�szych�ini�cja�tyw�Biu�ra�Ka�rier�na�le�żą:
� spo�tka�nia�z przed�się�bior�ca�mi�pod�na�zwą�„Cy�try�na�rium”,

któ�re�od�by�wa�ją�się�w ra�mach�ak�cji�Wiel�ko�pol�ska�Przed�-
się�bior�cza�i Kre�atyw�na�oraz�za�ję�cia�warsz�ta�to�we�z po�zy�-
ski�wa�nia�środ�ków�na�pro�wa�dze�nie�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�-
czej

� re�ali�za�cja,�we�współ�pra�cy�z Urzę�dem�Mia�sta�Po�zna�nia,�pi�-
lo�ta�żo�we�go�pro�jek�tu�„Za�kła�da�nie�i pro�wa�dze�nie�dzia�łal�no�-
ści�go�spo�dar�czej”

� re�ali�za�cja� po�nad 40� szko�leń� warsz�ta�to�wych� na� te�mat
umie�jęt�no�ści�mięk�kich,� po�ru�sza�nia� się�na� ryn�ku�pra�cy
oraz�za�kła�da�nia�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej.�

Emi lia Sy choc ka
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Na�Targach�Pracy�i�Przedsiębiorczości�2013

Biuro�Karier�w�liczbach�za�rok�ubiegły:
� ponad�400�ofert�pracy
� 40�zorganizowanych�szkoleń
� 900�osób�uczestniczyło�w�szkoleniach
� 12�propozycji�wykładów

ogólnouczelnianych
� 23�wystawców�na�Targach�Pracy�

i�Przedsiębiorczości
� około�stu�podpisanych�umów�

o�praktyki�ponadprogramowe
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AkAdemickie

W�minionych�latach�posadziliśmy�trzy�Dęby�Katyńskie�poświęcone
pamięci�tych�pracowników�naszego�uniwersytetu,�którzy�w�latach
czterdziestych�XX�wieku�zostali�zamordowani�na�Wschodzie

Ko�le�gium�Run�ge�go�przy�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go 52�− XIX�-wiecz�ny
bu�dy�nek,�któ�ry�po�re�no�wa�cji�otrzy�mał�Na�gro�dę�Mi�ni�stra�
Kul�tu�ry�i Sztu�ki�za�„Naj�le�piej�od�re�stau�ro�wa�ny�obiekt�za�byt�ko�wy
w Pol�sce�w ro�ku 1995”

Pi�lo�to�wa�Sta�cja�Bio�tech�no�lo�gii�przy�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go 48

Dwo�rek�So�łac�ki�przy�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go 71

No�wo�cze�sny�bu�dy�nek�Bio�cen�trum�przy�ul.�Do�jazd�11

Col�le�gium�Ma�xi�mum�przy�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go 28:�sie�dzi�ba
władz�rek�tor�skich�i dzie�ka�na�tów
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