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Zarządzenie nr 106/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

z dnia 27 września 2019 roku 

w sprawie określenia struktury wydziałowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dyscyplin 

naukowych przyporządkowanych do wydziałów oraz prowadzonych przez wydziały kierunków 

studiów.   

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w związku z § 108  ust. 1 Statutu UPP, stanowiącego 

załącznik do uchwały 318/2019 Senatu UPP zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. W okresie od 01 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. wydziałową strukturę organizacyjną 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dalej: UPP) tworzą następujące jednostki 

organizacyjne: 

1) Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, 

2) Wydział Leśny, 

3) Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 

4) Wydział Technologii Drewna, 

5) Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

6) Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

7) Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, 

8) Wydział Ekonomiczno-Społeczny. 

2. Wykaz dyscyplin naukowych, w których określone w ust. 1 jednostki organizacyjne prowadzą 

badania naukowe i prace rozwojowe stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Wykaz kierunków studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne, o których mowa  

w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2 

1. Z dniem 01 września 2020 r. w strukturze organizacyjnej UPP tworzy się następujące wydziały: 

1) wydział właściwy dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, 

2) wydział właściwy dla dyscypliny nauki leśne, 

3) wydział właściwy dla dyscyplin zootechnika i rybactwo, weterynaria oraz nauki biologiczne, 

4) wydział właściwy dla dyscypliny technologia żywności i żywienia, 

5) wydział właściwy dla dyscyplin inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz 

inżynieria mechaniczna, 

6) wydział właściwy dla dyscypliny ekonomia i finanse.  

2. Wydziały określone w ust. 1 prowadzić będą badania naukowe i prace rozwojowe  

w indywidualnie przypisanych w pkt 1-6 dyscyplinach.  

3. Ostateczne nazwy wydziałów ustalone zostaną do dnia 31 sierpnia 2020 r.,  

po przeprowadzeniu konsultacji, w trybie odrębnego zarządzenia. 

4. Wykaz kierunków studiów, które prowadzone będą przez jednostki organizacyjne, o których 

mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          R E K T O R 

                   /-/ 

               prof. dr hab. Jan Pikul 


