Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na poszczególne kierunki studiów
PRZEDMIOT
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów:
przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Biologia

• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria
• Ekonomia, Zarządzanie, Towaroznawstwo,
• Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu, Technika Rolnicza
i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka, Dietetyka, Inżynieria i Gospodarka Wodna,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Chemia

• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria
• Towaroznawstwo,
• Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura
Krajobrazu, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka,
Inżynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami

Fizyka
z astronomią

• Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,
• Towaroznawstwo,
• Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria
Środowiska, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka,
Inżynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami

Geografia

• Biologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,
Rybactwo, Zootechnika,
• Ekonomia, Zarządzanie,
• Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura
Krajobrazu, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami
Cd. na 3 stronie okładki
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Rozpoczynacie okres planowania
swojej przyszłości. Wyznaczacie
cele i rozmyślacie nad sposobami
ich osiągnięcia. Pragniecie zrealizować własne marzenia. W tym procesie ważnym elementem jest
właściwa ocena własnych mocnych
i być może słabszych stron oraz
szans i zagrożeń jakie niesie otaczająca rzeczywistość. Pamiętajcie, że
te słabsze strony zawsze możecie przekuć w mocne, a we właściwej ocenie
szans i zagrożeń pomoże Wam rzetelna informacja.
Dlatego z myślą o Was, opracowaliśmy odpowiednią ofertę edukacyjną
i w Wasze ręce oddajemy „przewodnik” dla przyszłych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dowiecie się z niego
nie tylko, jaka jest specyfika poszczególnych kierunków studiów, ale również, jakie możliwości daje Wam studiowanie w naszej Uczelni. Ponadto
jakim zapleczem naukowym i socjalnym dysponujmy, abyście z przyjemnością i satysfakcją uczęszczali na zajęcia, a w przyszłości z dumą mogli opuścić mury Naszej Uczelni już jako absolwenci.
Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia w nowoczesnych salach i laboratoriach oraz praktyki krajowe i zagraniczne. Studia to przede wszystkim poszerzenie Waszej wiedzy i umiejętności oraz ugruntowanie postaw
i kształtowanie własnej osobowości. To także okres zawierania nowych znajomości i czerpania z tego co daje „życie studenckie”.
To od Was zależy jak wykorzystacie czas studenckiej młodości. My dajemy Wam możliwość studiowana w przepięknym „studenckim” Mieście
Krakowie, w atmosferze wzajemnego poszanowania i życzliwości. Dajemy
możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w wielu przypadkach unikalnych, w Uczelni nowoczesnej i z dużymi tradycjami. Waszym zadaniem
jest tak skorzystać z przedłożonej oferty, by zdobyć pożądane kwalifikacje i wymarzoną pracę oraz radośnie wspominać okres życia studenckiego.
Życzymy skutecznych poszukiwań, satysfakcjonujących wyborów i owocnych postępowań kwalifikacyjnych.
Do zobaczenia na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w naszej Uczelni.
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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Wydanie specjalne

Koleżanki i Koledzy,

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Tekst:

Aneta Tadeusz, Rolnictwo IV rok

Interesujesz

się ochroną środowiska, biologią i ekonomiką? Chcesz
bardziej zagłębić się w światowe
problemy rolnictwa i gospodarki
żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do
wymagań jednolitego rynku europejskiego? Studiuj razem z nami na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym!
Tu z pewnością Twoja kreatywność
zostanie dostrzeżona i wykorzystana
w innowacyjnych projektach.
Drogie koleżanki i koledzy,
serdecznie zachęcamy Was do
podjęcia studiów na Wydziale
Rolniczo-Ekonomicznym, mieszczącym się na jedynym w Polsce
Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny wywodzi się ze struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego, a mieści się
w ponad 100-letnim gmachu Collegium Godlewskiego przy al. Mickiewicza 21.
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny oferuje do wyboru cztery
kierunki:
• Rolnictwo (I i II stopień),
• Ochronę Środowiska (I i II st.),
• Ekonomię (I i II st.),
• Zarządzanie ( I st.).
Są one prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
(ok. 8 zjazdów na semestr).

TEORIA I PRAKTYKA
Studiując na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, będziesz miał do
dyspozycji dobrze wyposażone la-

boratoria, pracownie komputerowe,
sale ze sprzętem multimedialnym,
a także możliwość odbywania zajęć w stacjach doświadczalnych,

Główny gmach Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
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MOST AR
Otworem stoją przed Tobą drzwi
Koła Naukowego Rolników
lub Ekonomistów, gdzie możesz się wykazać, poszerzyć wiedzę
i umiejętności. Dodatkowo, w ramach programu MOST AR, będziesz mógł zaliczyć poszczególne
wybrane przedmioty, semestr lub
rok studiów, w oparciu o istniejący program studiów na innej polskiej uczelni np. w Warszawie,
Wrocławiu czy Poznaniu. Program
ERASMUS umożliwi Ci z kolei studiowanie w jednej z 35 uczelni zagranicznych w 27 krajach UE oraz
Islandii, Lichtensteinu, Norwegii
i Turcji, przez okres 1 lub 2 semestrów.

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

zlokalizowanych na terenie Krakowa i okolic. Poza zajęciami w języku
polskim masz szansę realizować i zaliczać przedmioty prowadzone w języku angielskim.
Studia na naszym Wydziale to
nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także zajęcia terenowe
m.in. odwiedzisz okoliczne parki
krajobrazowe i narodowe, ogrody
botaniczne, zbadasz naturalne siedliska roślin i zwierząt.
Na każdym kierunku studenci odbędą ważne, z perspektywy
przyszłego doświadczenia zawodowego, praktyki studenckie np. w laboratoriach zakładów i instytutów
naukowych, przedsiębiorstwach,
gospodarstwach agroturystycznych.
Istnieje też możliwość odbycia praktyk zagranicznych m.in. w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii
czy Irlandii.

Zajęcia w laboratorium

Analiza gleby

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny
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Bal Magistra-Inżyniera
cyjnej oraz procesu studiowania.
W końcu zanim się obejrzysz nastanie maj, a wraz z nim najwięk-

Także program wymiany CEEPUS umożliwia podjęcie studiów w jednym z krajów Europy
Środkowej (głównie w Czechach
i na Słowacji).
NIE TYLKO NAUKA
Przed rozpoczęciem zajęć, będziesz miał okazję pojechać na
obóz integracyjno-adaptacyjny
– Adapciak UR – organizowany
przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. Corocznie, z myślą
o otrzęsinach pierwszorocznych
żaków naszej Uczeni, organizowana jest również wielka impreza –
Bal Beana.
Jeszcze przed końcem pierwszego semestru Wydziałowa Rada
Samorządu Studentów organizuje Moją pierwszą sesję, czyli akcję
szkoleniową i informacyjną dotyczącą przebiegu sesji egzamina-

sze święto całej braci studenckiej
– Juwenalia (zwane u nas Extremaliami).

Zajęcia praktyczne w terenie, czyli „terenówki”
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Rajd Czechy – Niemcy

Rajd Wydziałowy WR-E
NASZ SAMORZĄD
To właśnie tu, na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, będziesz
mógł spełniać się społecznie,
współorg anizować
imprezy
i przedsięwzięcia, służyć pomocą,
działać razem z innymi studentami
w Wydziałowej Radzie Samorządu
Studentów (WRSS). Każdy student ma realną możliwość udziału

w podejmowaniu decyzji istotnych
dla całej społeczności Uczelni,
gdyż nasz głos w zależności od charakteru udziału w danej komisji,
jest głosem doradczym lub stanowiącym. WRSS to istna skarbnica
wiedzy na temat pomocy materialnej (stypendiów socjalnych, zapomóg ), kredytów studenckich,
stypendiów naukowych. Orga-

Kontakt:
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 32
e-mail: wrol@ur.krakow.pl
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

nizuje także m.in. rajd, Bal Wydziałowy Magistra-Inżyniera,
a także akcje charytatywne. Studenci uczestniczą w pracach Senatu UR, Radach Wydziału, licznych
komisjach i w Uczelnianej Radzie
Samorządu Studentów. To tylko
niektóre cele i zadania, jakie realizuje Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów. Dzięki pracy samorządowej, studenci Uniwersytetu Rolniczego są traktowani partnersko
przez władze Uczelni, jak i Wydziału. Każdy może tu znaleźć dla
siebie jakieś zajęcie.
Koleżanki i koledzy, mam nadzieję, że zechcecie włączyć się
aktywnie w działalność WRSS
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Warto bowiem wykorzystać
wszystkie możliwości rozwoju jakie oferuje nam Uczelnia i Wydział. Samorząd to nie tylko praca
i obowiązki, ale również wspólna zabawa, wyjazdy, a także dobre
słowo i pomocna dłoń w chwili
zwątpienia.
Nowe miejsce, nowi przyjaciele, nowe znajomości. Interesujące kierunki, życzliwi nauczyciele
akademicy, ciągły rozwój naukowy,
kulturalny i społeczny. To wszystko
czeka na Ciebie – na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym!

Wydział Leśny
Tekst:

Katarzyna Bogacz, Leśnictwo II rok

Kierunek

Na Wydziale działa 11 katedr
i 1 instytut składający się z 3 zakładów. W każdej jednostce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana
kadra, czyli 92 pracowników, z czego ponad 1/3 stanowią pracownicy
posiadający tytuł profesora lub stopień dr habilitowanego.

Leśnictwo prowadzony jest w systemie stacjonarnym
na dwóch specjalnościach- Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów
Leśnych, natomiast w systemie niestacjonarnym na specjalności Gospodarka Leśna. Obie specjalności
odbywają się w systemie dwustopniowym. I stopień, są to studia inżynierskie trwające 7 semestrów,
po których uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera leśnictwa. II stopień stanowi uzupełnienie wiedzy,
trwa 3 semestry i kończy się tytułem magistra.

STUDIA W LESIE
Nasz Wydział oferuje studentom
zajęcia w różnych i ciekawych formach. Od wykładów, przez ćwiczenia kameralne, laboratoryjne,
aż do ćwiczeń terenowych, któ-

Bal Leśnika 2012
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rych jest tutaj naprawdę wiele.
Wszystkie zajęcia odbywają się
w nowoczesnych salach. „Terenówki”, bo tak potocznie mówi
się o ćwiczeniach terenowych, realizowane są w okolicy Krakowa
(Puszcza Niepołomicka, Tyniec,
Dulowa i inne) oraz w Leśnym
Zakładzie Doświadczalnym
w Krynicy-Zdroju. Jest to chyba najciekawszy sposób przekazania wiedzy, ponieważ dopiero
tam możemy przekonać się o tym,
co i dlaczego robiliśmy na ćwiczeniach kameralnych.

Szkolenie organizowane przez WRSS, Cisna 2012

KOŁO NAUKOWE LEŚNIKÓW
Studenci działają także w Kole Naukowym Leśników, które ma do
zaoferowania wiele sekcji. W Sekcji Dokumentacji Fotograficznej,
możesz poszerzyć swoją wiedzę
z zakresu fotografii, zaś w Sekcji
Geomatyki, możesz tworzyć i poznać nowoczesne systemy pomagające leśnikom. Jeśli lubisz spędzać
czas nasłuchując odgłosów ptaków,
z pewnością zapiszesz się do Sekcji
Ornitologicznej, jeżeli natomiast
interesują Cię bardziej „przyziemne sprawy”, Sekcja Gleboznawstwa
i Siedliskoznawstwa Leśnego stoi
otworem. Nie zostały wymienione
tutaj wszystkie sekcje KNL-u, gdyż
jest ich naprawdę sporo, a każda
działa prężnie i szczyci się sukcesami naukowymi.

Wyjazd studentów Wydziału Leśnego na InterFOB, Szwajcaria 2012
CZY TO DLA MNIE?
Oczywiście! Na Wydziale Leśnym
każdy znajdzie coś dla siebie. Studia tutaj są bardzo zróżnicowane pod względem dydaktycznym.
Znajdziesz tu wiele różnych przedmiotów, które na pewno Cię zain-

teresują. Są więc kursy typowe dla
nauk leśnych: urządzanie lasu, hodowla lasu, nasiennictwo, fitopatologia, entomologia. Kształtują one
sylwetkę absolwenta, jako świadomego gospodarza, zarządzającego
gospodarstwem leśnym, pamięta-
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Wydział Leśny

jącego o każdym elemencie otaczającego go świata. Las to nie tylko
przyroda, to też liczby, powierzchnie i maszyny. Przecież po skończonym kursie uzyskujemy tytuł
inżyniera. Dlatego nie brakuje tu
także przedmiotów inżynieryjno-technicznych: maszynoznawstwo,
inżynieria, hydrologia, geomatyka.
Pomagają one leśnikowi w prowadzeniu nadzoru w tych zakresach
oraz pozwalają unowocześnić,
a tym samym ułatwić jego pracę.
Nasz Wydział oraz programy na
nim realizowane, gwarantują studentom wszechstronny rozwój.
W trakcie studiów można wyjechać
na praktyki zagraniczne lub na wymianę w ramach programu ERASMUS czy CEEPUS.

CO W LESIE PISZCZY
Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„HAGARD” jest wizytówką naszego Wydziału. Swoją grą uświetnia oficjalne uroczystości w Uczelni
i poza nią. Zdobywa też liczne nagrody na konkursach krajowych oraz
międzynarodowych.
NIE SAMĄ NAUKĄ LEŚNIK ŻYJE…
CZYLI WRSS
Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów jest łącznikiem między studentami, a pracownikami
dydaktycznymi, władzami Wydziału oraz Uczelni. Jej członkowie organizują konferencje, Dni
Otwarte i biorą udział w festiwalach naukowych. Wiele inicjatyw podejmują w ramach
podpisanego w 2008 r. Porozumienia Samorządów Studentów
Wydziałów Leśnych z Krakowa, Poznania i Warszawy. Dzięki temu Samorządy organizują
co roku konferencje szkoleniowe oraz ogólne, które dotyczą
problemów leśnictwa. Nasze wydziały wspólnie wyjeżdżają na
zagraniczną konferencję InterFOB, czyli Międzynarodowe
Spotkanie Studentów Leśnictwa
i Drzewnictwa. Samorząd organizuje też przedsięwzięcia wydziałowe, jak chociażby Konkurs
fotograficzny FOTOLEŚNIK,
Bal Leśnika czy Wigilia.
A PO STUDIACH
Absolwenci naszego Wydziału podejmują pracę w jednostkach administracji lasów państwowych,

Zawody Drwali

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD”
w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania
lasu, szkolnictwie leśnym, placówkach naukowych oraz instytucjach związanych z leśnictwem
i przestrzennym zagospodarowaniem kraju.
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Kontakt:
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
tel. 12 662 50 05
e-mail: wles@ur.krakow.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Michał Kmiecik, Zootechnika IV rok, członek WRSS/URSS

J esteś

ciekawy, co chcą powiedzieć nam zwierzęta? Dlaczego
z jaja wylęga się pisklę i co steruje jego rozwojem? W jaki sposób
życie zwierząt i ludzi uwarunkowane jest od genów, czynników
środowiska i żywienia? Co to jest
GMO i czy naprawdę musimy się
go obawiać? Czy ryby zamarzają
w zimie w stawie? Te i setki innych
pytań możesz śmiało zadać naszemu szerokiemu gronu naukowemu
i dostać na nie wyczerpującą odpowiedź. Jeśli więc jesteś zainteresowany tą tematyką, nie czekaj,
przyjdź do nas!
Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt prowadzone są na
trzech kierunkach:
• Zootechnika, specjalności (studia inżynierskie):
- Hodowla zwierząt
- Hodowla ekologiczna
i ochrona zwierząt
- Hodowla i użytkowanie koni
- Prewencja weterynaryjna
i ochrona zdrowia zwierząt
• Biologia, specjalność (studia
licencjackie):
- Biologia stosowana
• Rybactwo, specjalność (studia
inżynierskie):
- Ichtiobiologia, gospodarka
rybacka i ochrona wód.

SPRAWDŹ, CO CIĘ CZEKA?
Dla młodych ludzi, chcących związać swoją przyszłość zawodową
z rolnictwem lub innymi gałęziami
gospodarki działającymi w otoczeniu rolnictwa, w których niezbędna jest znajomość specjalistycznych
zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarstwa, ulepszania stad
reprodukcyjnych, towarowych,
zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki w rozumieniu produkcji nie tylko stricte zwierzęcej,
ale także przetwórstwa, dystrybucji i kontaktu z potencjalnym
odbiorcą, nasz Wydział jest najlepszą opcją. Umożliwia, bowiem
absolwentowi kierunków inżynierskich połączenie tych wszyst-

kich umiejętności. To dzięki temu
po skończeniu studiów bez większych problemów będzie on mógł
z sukcesem podjąć się podobnych
wyzwań prowadząc własną działalność gospodarczą, zakładając gospodarstwo rolnicze, jak i pracując
w dużej firmie zajmującej się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej lub produkcją zwierzęcą
o różnych profilach technologicznych, czy też pracując w przedsiębiorstwach świadczących usługi na
rzecz szeroko pojętego otoczenia
rolnictwa i administracji rolniczej.
Z kolei absolwent biologii będzie
mógł podjąć pracę w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego
i spożywczego, zakładach hodowli

Stacja doświadczalna Bielany, zajęcia z elektywu „Anatomia topograficzna”,
fot. Aleksandra Barć
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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Tekst:

roślin i zwierząt, diagnostycznych
laboratoriach medycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska
i wielu innych instytucjach, a także
w szkolnictwie (po uzupełnieniu
wykształcenia pedagogicznego).
Dodatkowymi atutami zachęcającymi do wyboru naszego
Wydziału są niewątpliwie kadra
naukowa oraz stacje dydaktyczno-badawcze dogodnie położone
w aglomeracji krakowskiej, w których odbywa się wiele zajęć dydaktycznych. Pozwalają one na
bezpośredni kontakt młodego człowieka ze zwierzętami i przyczyniają
się do lepszego zrozumienia interakcji człowiek-zwierzę. Kadra naukowa chętnie wspiera i motywuje
młodych żaków do podejmowania ambitnych celów oraz realizacji projektów badawczych. Udział
w nich pozwala na dogłębne poznanie tematyki badawczej Wydziału,
metodologii prowadzonych badań
oraz stosowanych metod badawczych. Dziesięć Katedr, będących
w strukturze Wydziału, zapewnia
każdemu studentowi możliwość
wyboru ciekawych zajęć i przedmiotów fakultatywnych, poszerzających wiedzę uzyskaną w ramach
przedmiotów obowiązkowych. Na
zajęciach studenci zapoznają się
nie tylko z aspektami związanymi
z hodowlą i chowem różnych gatunków zwierząt, lecz także z wyspecjalizowanymi programami
komputerowymi ułatwiającymi
pracę w gospodarstwie rolniczym,
co w dobie komputeryzacji jest

Wyjazd w ramach elektywu „Standardy technologiczne gospodarstw rolnych”,
ferma drobiu zajmująca się produkcją jajek, fot. Andrzej Majerski

Wyjazd naukowy nad jezioro Bajkał, fot. Joanna Piwowarska
niezbędne w celu efektywniejszej
produkcji. Starając się sprostać
konkurencyjności na rynku pracy, w ramach prowadzonych zajęć,
organizowane są liczne wyjazdy do
gospodarstw, zakładów produkcyjnych i laboratoriów. Stanowią one
niezbędny element łączący uzyska-

12

ną wiedzę teoretyczną z praktyką.
W ubiegłym roku największym takim przedsięwzięciem był wyjazd
naukowy do parku Narodowego
w Hortobágy na Węgrzech. Do
pogłębiania wiedzy zachęcają również działające prężnie na naszym
Wydziale koła naukowe, w ramach

Wyjazd do gospodarstwa z przedmiotu „Ekologiczna produkcja wołowiny
i mleka” (rasa czerwona polska, objęta ochroną zasobów genetycznych),
fot. Aleksandra Barć
których studenci prowadzą interesujące badania, a ich wyniki prezentują na sesjach uczelnianych.
W ramach współpracy międzywydziałowej, w obszarze działalności
kół naukowych w czerwcu 2012 r.
nasze koleżanki i koledzy wzięli udział w obozie naukowym nad
jezioro Bajkał, którego celem było
poznanie i badanie tamtejszego
środowiska przyrodniczego.

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI
Jeśli chcielibyście uzyskać obiektywną ocenę przebiegu studiów
najlepiej spytajcie naszych absolwentów, gdyż z perspektywy czasu
to oni są w stanie ocenić ten czas już
bez emocji. A oto przykład:
– Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt to wspaniali ludzie,
wykwalifikowana kadra naukowa i olbrzymie możliwości – tak odpowie-

działa nasza koleżanka, absolwentka
kierunku Zootechnika Aneta Pruś,
gdy zapytaliśmy ją jak może scharakteryzować studia na naszym Wydziale. – Studia dały mi możliwość
poznania i rozwijania nowych umiejętności, nawiązania kontaktów z pozytywnie zakręconymi ludźmi. Studia
te dodatkowo wsparte aktywnym poszukiwaniem i doskonaleniem również
poza zajęciami obowiązkowymi, dają
możliwość znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie – dodała Aneta.
Przyszli studenci, sympatycy
przyrody i zwierząt, serdecznie zapraszamy do włączenia się w społeczność akademicką Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt. Zapewniamy
Was, nie pożałujecie tej decyzji!!!
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Kontakt:
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 66
e-mail: whbz@ur.krakow.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Zajęcia w sali komputerowej z przedmiotu „GIS i GPS w ochronie zasobów przyrodniczych”, fot. Aleksandra Barć

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji
Tekst:

Mariusz Kleszcz, Inżynieria Środowiska IV rok,
przewodniczący WRSS WIŚiG

Nasz Wydział daje możliwość uzyskania dobrych i ciekawych zawodów
– często powtarza prof. dr hab.
inż. Krzysztof Ostrowski, co jest
niepodważalnym faktem. Wydział
kształci studentów na następujących kierunkach:
• Inżynieria Środowiska,
• Inżynieria i Gospodarka Wodna,
• Geodezja i Kartografia,
• Gospodarka Przestrzenna.
Inżynieria i Gospodarka Wodna to
kierunek unikatowy, na którym zajęcia realizowane są od roku aka-

demickiego 2012/2013. Inżynieria
i Gospodarka Wodna oraz Inżynieria Środowiska są kierunkami zamawianymi co oznacza, że 49 proc.
najlepszych studentów tych kierunków otrzymuje stypendia.
Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w systemie
dwustopniowym (3,5 roku inżynierskie + 1,5 roku magisterskie)
w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (Inżynieria Środowiska,
Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna). Oprócz
tego, nasz Wydział oferuje studia

Studenci Geodezji i Kartografii podczas zajęć terenowych,
fot. Monika Schmidt
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Budynek WIŚiG w Mydlnikach,
źródło www.studentsite.pl
podyplomowe oraz doktoranckie.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształci
się obecnie około 2500 studentów,
którzy są przygotowywani między innymi do projektowania, wykonywania i eksploatacji urządzeń
inżynierskich w zakresie kompleksowego kształtowania środowiska,
planowania infrastruktury technicznej oraz geodezji i geodezyjnego urządzania terenów wiejskich.
ZAPLECZE
Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji dysponuje znakomitym zapleczem techniczno-naukowym umożliwiającym przyszłym
inżynierom poznać i zrozumieć
problemy oraz procesy, którymi będą zajmować się w przyszłości. Do dyspozycji studentów
oddane są m.in.: stacja referencyjna KRUR (GNSS), laboratorium

hydrotechniczne, wysokiej klasy
sprzęt do pomiarów terenowych
oraz precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Ponadto pracownie
komputerowe wyposażone są między innymi w oprogramowanie
graficzne, GIS, hydroinformatyczne, statystyczne. Baza ta znajduje
się w budynkach Wydziału zlokalizowanych w centrum miasta oraz
w pobliskich Mydlnikach (część
Dzielnicy VI Bronowice). Studenci
uczestniczą w licznych ćwiczeniach
terenowych oraz wyjazdach naukowych, które pozwalają w praktyce zweryfikować zdobyte: wiedzę,
umiejętności i kompetencje.
PO ZAJĘCIACH…
…nadchodzi pora na rozwijanie
swoich zainteresowań, pasji oraz
na… wypoczynek. W przypadku
zainteresowań związanych z przedmiotami wykładanymi na naszym
Wydziale można zaangażować się

CO PO STUDIACH?
Obecnie na rynku pracy brakuje inżynierów specjalistów, dlatego
absolwenci kierunków naszego Wydziału mają dużą możliwość pracy
w sektorze, w którym się kształcą.
Absolwent WIŚiG może ubiegać się
o uprawnienia budowlane: w specjalności instalacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia
geodezyjne oraz w zakresie szacowania i wyceny nieruchomości.
Może podejmować pracę w urzędach administracji publicznej, biurach projektowych, wszelkiego typu
miejscach związanych z profilem
ukończonych studiów oraz prowadzić własną działalność.

inicjuje, prowadzi i finalizuje szereg przedsięwzięć o charakterze
społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym. Organizuje
m.in. Bal Beana (otrzęsiny I roku),
Moją pierwszą sesję przygotowującą studentów I roku do pierwszej w życiu sesji egzaminacyjnej,
Wielką Lekcję Inżynierii Środowiska, czyli dzień otwarty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
plebiscyt na SuperPsora Wydziału, święto wydziałowe, czyli Dzień
Inżyniera i Geodety oraz szereg
imprez o nazwie Geoparty, które
cieszą się niezwykłą popularnością. Samorząd pomaga studentom
w różnego typu sprawach i udziela informacji dotyczących Wydziału. Więcej informacji o działalności
WRSS znajduje się pod adresem:
www.wrss-wisig.pl.
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zachęcamy do odwiedzenia wydziałowej strony internetowej:
www.wisig.ur.krakow.pl, na której znaleźć można odpowiedzi na
wszystkie nurtujące pytania. Zawarte są tam dokładne informacje
na temat Wydziału, kierunków oraz
programu studiów. Do zobaczenia!

WRSS – SAMORZĄD
Osoby, które lubią robić coś więcej niż tylko studiować, zaprasza
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Reprezentuje ona brać studencką przed władzami Wydziału,
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Kontakt:
Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 41 28
12 662 41 86
e-mail: wisig@ur.krakow.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Studentki WIŚiG podczas wyjazdu
seminaryjno-naukowego do
Budapesztu, zorganizowanego przez
WRSS, fot. Anna Sikora

w pracę kół naukowych: Koła Naukowego Inżynierii Środowiska
oraz Koła Naukowego Geodetów.
Dla miłośników sportu proponujemy dołączenie do Akademickiego Związku Sportowego prężnie
działającego w naszej Uczelni. Lubiącym zabawę polecamy Klub
Akademicki ARKA, który nie tylko
prowadzi szereg cyklicznych imprez
(m.in.: Międzywydziałowy Turniej
Artystyczny, Andrzejki, Wieś Party), ale również organizuje wiele
ciekawych wyjazdów czy spotkań
podróżniczych. Każdy znajdzie coś
na siebie.

Wydział Ogrodniczy
Tekst:

Magdalena Miś, Ogrodnictwo IV rok
Krzysztof Feluś, Ogrodnictwo II rok

Studiowanie na Wydziale Ogrodniczym przyniesie Ci satysfakcję i rozwój. Wybierając ten
kierunek studiów możesz zaznajomić się z bardzo szeroką gamą
różnych specjalności. Tu poznasz
uroki prawdziwego studiowania,
wplatając je w bardzo przyjemną i ciekawą wiedzę z zakresu nauk
ogrodniczych.
Wydział Ogrodniczy stawia
na prawdziwe życie studenta. Ważne są dla nas nauka – zajęcia, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
terenowe, praktyki, jak i rozrywka
– rajdy, wycieczki, imprezy. Na tym
Wydziale można pogłębiać swoją
wiedzę, uzyskiwać nowe doświadczenia, poznawać nowych ludzi.
Studenci na naszym Wydziale
mogą kształcić się na kierunku Ogrodnictwo, w ramach specjalności:
• Ogrodnictwo z marketingiem,
• Agroekologia i ochrona roślin,
• Bioinżynieria,
• Sztuka ogrodowa,
• Rośliny lecznicze i prozdrowotne.
NAUKA
Dzięki pomysłowości wykładowców, część zajęć odbywa się w terenie. Najczęściej wyjazdy te
organizowane są poza Kraków, co
powoduje dużą różnorodność prowadzonych ćwiczeń oraz ułatwia

przyswajanie wiedzy przez studentów. Dla osób, które lubią prace
w laboratorium Wydział również
ma odpowiednie zaplecze! Jeśli
chcesz pogłębiać swoje umiejętno-

ści i wiedzę mamy dla Ciebie Koło
Naukowe Ogrodników (KNO).
Aktywność w nim pozwala rozwijać
zainteresowania naukowe niezależnie od realizacji pracy magisterskiej,

Prelekcje w szklarni prowadzone przez studentów
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Wydział Ogrodniczy

Występ na międzywydziałowym turnieju artystycznym
pomaga w nabywaniu umiejętności
badawczych i zapoznaniu się z technikami laboratoryjnymi. Efekty badań prezentowane są na Sesjach Kół
Naukowych w postaci prezentacji
i plakatów, a streszczenia prac dru-

kowane są w specjalnym zeszycie
Kół Naukowych UR.
Ważnym elementem studiów
są praktyki, które odbywają się
w Katedrach, stacjach doświadczalnych Uniwersytetu, a także w za-

przyjaźnionych gospodarstwach
ogrodniczych położonych w różnych rejonach Polski. Istnieje również możliwość odbycia praktyk
w ośrodkach zagranicznych, między
innymi w Holandii i Niemczech.

Otwarcie pierwszych targów ogrodniczych
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ROZRYWKA
Kiedy kończy się czas nauki, zaczyna czas zabawy. Często gościmy
w zaprzyjaźnionym Klubie ARKA
nieopodal budynku naszego Wydziału. Na początku studiowania
czekają na Ciebie „otrzęsiny”, czyli
impreza pod nazwą Bal Beana. To
doskonała okazja do integracji.
Z każdym problemem możesz
zgłaszać się do Wydziałowej Rady
Samorządu Studentów (WRSS),
której członkowie służą pomocą oraz wsparciem, dbają o relacje
„dziekan-student”, pomagają zorganizować pierwszą sesję, urządzają Wigilijkę, czy Bal Ogrodnika
przy dobrej muzyce, stołach pełnych smakowitości, każdy bawi
się do ,,białego rana”, a czasami
nawet dłużej. Studenci naszego
Wydziału mogą rozwijać swoje talenty artystyczne w organizowanych konkursach fotograficznych,
rysunkowych i zespołach twórczych. Co roku odbywa się Rajd
Ogrodnika oraz wiele ciekawych
i tematycznych wycieczek. Odwiedziliśmy już Węgry, Niemcy oraz
Szwajcarię.
WAŻNE I ZNANE W POLSCE
To u nas, na Wydziale Ogrodniczym, organizowane są ogólnopolskie Dni Owada, cieszące się
wielkim zainteresowaniem. Warto
przypomnieć, że inicjatywa ta na
samym początku miała charakter
lokalny. To ogromne przedsięwzięcie adresowane jest do dużej rzeszy
odbiorców w bardzo różnym wieku,
a zostało stworzone i jest koordyno-

Nowoczesne technologie w sadach
wane przez prof. dr hab. Kazimierza Wiecha – kierownika Katedry
Ochrony Roślin. To doskonała okazja do zapoznania się z bogatą kolekcją żywych owadów, pajęczaków
oraz żab, ale także możliwość do
wysłuchania ciekawych prelekcji
związanych tematycznie ze światem
owadów.
Kolejnym ważnym wydarzeniem jest Święto Ogrodów, zainicjowane przez prof. dr hab. Annę
Bach – kierownika Katedry Roślin
Ozdobnych. Impreza ta podkreśla jak ważną rolę odgrywa zieleń,
dzięki której można się zrelaksować i poczuć swobodnie, zwłaszcza
w wielkich aglomeracjach miejskich.
Równie ważną inicjatywą, która w roku 2012 miała miejsce po
raz pierwszy, są Targi Ogrodnicze.
Dzięki staraniom i trudowi naszych studentów wzięło w nich
udział około trzydziestu firm z całej Polski. Można było zapoznać się
z bardzo bogatą ofertą poszczególnych przedsiębiorstw ogrodniczych
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i firm projektowych (od środków
ochrony roślin, maszyn, sprzętów
ogrodniczych i sadzonek, po degustację naturalnego soku z jabłek).
Nasz Wydział bierze również
czynny udział w Międzywydziałowym Turnieju Artystycznym, podczas którego na scenie każdy może
zaprezentować swoje umiejętności
„ubrane” w skecz, który wcześniej
wspólnie przygotowujemy.
W celu zaprezentowania
wszystkich atutów naszego Wydziału podczas Dni Otwartych na swoim stoisku pokazujemy wszystko, co
najlepsze. Zawsze odznaczamy się
dużą pomysłowością i indywidualnym wystrojem stoiska. Dołącz do
nas, a przekonasz się sam.

Kontakt:
Wydział Ogrodniczy
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
tel. 12 662 52 70
e-mail: wogr@ur.krakow.pl

Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki
Krzysztof Pikul, Technika Rolnicza i Leśna IV rok,
przewodniczący WRSS WIPiE

Dawno,

dawno temu, w odległej
krainie – tak zaczyna się wiele bajek,
a my bajek nie opowiadamy. My,
czyli Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki w skrócie WIPiE,
jesteśmy najbardziej technicznym
wydziałem w całym Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie.
Historia naszego Wydziału zaczyna się w 1977 r., kiedy to powołano Wydział Techniki i Energetyki
Rolnictwa. Od tego czasu minęło
35 lat na przestrzeni, których Wydział zmieniał nazwę, wyposażenie laboratoriów i co najważniejsze
dostosowywał profil kształcenia do
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie na Wydziale kształcenie odbywa się na trzech
kierunkach studiów:
• Technika Rolnicza i Leśna,
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
• Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami.
KILKA SŁÓW O NAS
Najstarszym kierunkiem jest Technika Rolnicza i Leśna. Mimo może
nieco już archaicznej nazwy, jest
to kierunek nowoczesny, przyszłościowy, wymagający zgłębiania wiedzy zarówno przyrodniczej,
jak i technicznej. Zawsze, nawet

w najtrudniejszych dla rynku pracy latach, dawał absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Są
oni, bowiem przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich
ukierunkowanych na potrzeby rol-

nictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Baza laboratoryjna
i park maszynowy powodują, że
wiedza nie jest przekazywana tylko w suchej formie książkowej, ale
i praktycznej.

Jedna z konkurencji podczas Dnia Mechanizatora, fot. Ł. Jachimowski

Przygotowania do Dnia Mechanizatora 2012, fot. Ł. Jachimowski
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Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Tekst:

Studentki WIPiE
na Festiwalu Nauki, źródło
www.festiwalnauki.krakow.pl
Czym się wyróżnia kierunek
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na naszym Wydziale od tego
typu kierunków na innych uczelniach? Po pierwsze absolwenci

UR posiadają wiedzę inżynierską
i menadżerską z zakresu produkcji
i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego. Kierunek ten
łączy wiedzę z zakresu zarządzania
z teoretyczną i praktyczną wiedzą
techniczną związaną z branżą rolniczą, rolno-spożywczą jak również
energetyczną. Po drugie wyjazdy do
funkcjonujących przedsiębiorstw
oraz liczne zajęcia i pokazy praktyczne utrwalają zdobytą wiedzę.
Najmłodszym „dzieckiem” naszego Wydziału jest unikatowy kierunek Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami, na który
pierwszy nabór ruszył w roku akademickim 2012/2013 i przerósł
wszelkie oczekiwania. Zainteresowanie tym kierunkiem było ogromne i trwała zacięta walka o miejsca.
Ci, którym udało się przebrnąć przez
sito kwalifikacyjne mogą być dumni.
Pokonali wielu kandydatów oraz zyskali możliwość studiowania na nowoczesnym, zamawianym kierunku
studiów, który daje najlepszym studentom dodatkowe stypendia.

Wydziałowa sesja Koła Naukowego, fot. Ł. Jachimowski
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Wszystkie kierunki na naszym
Wydziale umożliwiają uzyskanie tytułu inżyniera (I stopień) i magistra
(II stopień).
KUŹNIE TALENTÓW
Oprócz samorządu, o którym jeszcze będzie mowa, na Wydziale działa studenckie koło Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Rolnictwa jak również Koło Naukowe
Techniki Rolniczej. Po ostatnich
sukcesach śmiało można powiedzieć, że jest to jedno z najlepszych,
jeśli nie najlepsze koło naukowe
UR. Pierwsze miejsce w sesji referatowej i pierwsze miejsce w sesji
posterowej na II Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych (Kraków,
2012 r.) mówi samo za siebie. Opiekunami koła są dr hab. inż. Jacek Salamon oraz dr inż. Tomasz
Hebda, a działający w nim studenci
mogą realizować się w ramach wielu sekcji: infrastruktury, agrofizyki,
zarządzania produkcją, energetyki
i innych. W ramach kół naukowych
łączymy przyjemne z pożytecznym.

SAMORZĄD
Żaden wydział, również i nasz, nie
może istnieć bez studentów, a studenci bez samorządu, który jest
ich głosem słyszalnym nie tylko
u władz wydziałowych, ale również
i uczelnianych. WRSS WIPiE,
czyli Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki jest prężnie
działającą organizacją zrzeszającą
najbardziej aktywnych społecznie
studentów. Pokazujemy, że nie taki
diabeł straszny jak go malują, mimo
że Wydział jest piekielnie dobry.
Tutaj jest miejsce dla każdego. Co
robimy? Po pierwsze szkolenie dla
„pierwszaków” WIPiE – Instrukcja obsługi i poradnik użytkownika,
pod drugie Bal Beana, na którym
nasza reprezentacja odnosi sukcesy (1 miejsce w 2012 r.), po trzecie
Rajd studencki po najciekawszych
trasach górskich. Każdemu rajdowi towarzyszyła niezapomniana
atmosfera i wyjątkowy uczestnik

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

W formie zabawy nauką zajmujemy się różnorakimi problemami
związanymi z szeroko pojętym tematem inżynierii rolniczej. Trudno wymienić wszystkie, jakimi koła
naukowe zajmowały się przez ostatni rok, a było ich wiele od biomasy
poprzez termografie, fasolę „Piękny
Jaś”, na projektowaniu systemu komunikacji zbiorowej kończąc. Koła
naukowe to nie tylko badania i konferencje, ale również możliwość poznania wielu interesujących ludzi
oraz wspólna zabawa na spotkaniach integracyjnych.

Koszulka WIPiE, oprac. K. Pabiańczyk
– prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski. Po czwarte i chyba najważniejsze, Dzień Mechanizatora,
czyli wydziałowe juwenalia. Impreza ta rokrocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Wielkie grillowanie przy dobrej
muzyce, z licznymi konkursami,
nagrodami i dobrą zabawą do białego rana przyciąga gości nie tylko z naszego Wydziału. Już dziś
zapraszamy na jego 14. edycję
w maju 2013 r. Wreszcie, po piąte, to promocja Wydziału poprzez
gadżety promocyjne – kubki, koszulki, uczestnictwo w wielu wydarzeniach takich jak Dzień Otwarty
UR, czy Festiwal Nauki w Krakowie, na których nasze stanowiska
zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Pomieszczenie samorządu WIPiE,
fot. M. Budka
wa powoduje, że studenci tak bardzo są ze sobą zżyci, może to po
prostu taka atmosfera budowana
i podtrzymywana przez lata przez
pracowników i studentów. Spróbuj
do nas dołączyć – czekamy!

Teraz już wiesz, że Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki to
o wiele więcej niż tylko miejsce
zdobywania wiedzy. Być może to
położenie, nieco na uboczu Krako-
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Kontakt:
Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki
al. Balicka 116 b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 10
e-mail: wipie@ur.krakow.pl

Wydział Technologii Żywności
Tekst:

Małgorzata Golonka, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka III rok,
Monika Soboń, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka IV rok,
przewodnicząca WRSS WTŻ

Studiujemy

na najmłodszym wydziale naszej Uczelni, gdyż jego
historia liczy niecałe 40 lat. Od początku swej działalności rozwija się
on dynamicznie, o czym świadczy
fakt, że ciągle powstają nowe jednostki dydaktyczne. Obecnie mamy
już 10 katedr niezależnie funkcjonujących oraz Laboratorium
– Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności podległe Kate-

drze Technologii Gastronomicznej
i Konsumpcji. Wydział powstał
w 1994 r., a od 2002 r. swoją siedzibę ma w Krakowie przy ul. Balickiej
(Dzielnica VI Bronowice).
Od 2012 r. funkcjonują tu
3 kierunki studiów I stopnia (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo oraz
Dietetyka), kierunek na II stopniu
(Technologia Żywności i Żywienie

Bal Beana 2011, fot. Tomasz Fudała
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Człowieka). Studia I stopnia trwają 3,5 roku natomiast II stopnia 1,5
roku. Ponadto na Wydziale odbywają się studia podyplomowe.
CZY WIESZ CO JESZ?
Coraz częściej zwracamy uwagę na skład naszego pożywienia,
jego pochodzenie oraz wartości odżywcze. Tym sposobem lepiej możemy troszczyć się o nasze

BLIŻEJ NAUKI
Na Wydziale bardzo prężnie działa
Koło Naukowe Technologów Żywności, które zapoczątkowało swoją
działalność w 1993 r., pod patrona-

Ćwiczenia terenowe w browarze Tyskie, fot. Aleksandra Anioł

Ćwiczenia z podstaw produkcji napojów alkoholowych, fot. Aleksandra
Bagieńska
tem prof. dr. hab. Tadeusza Gregi.
Pierwsza powstała Sekcja Technologii Mleczarskiej, w kolejnych latach
na wszystkich katedrach tworzyły
się nowe sekcje. Dziś najpopularniejsza jest Sekcja Technologii Fermen-

tacji i Mikrobiologii – „PROMIL”.
Bierzemy, z powodzeniem, udział
w wielu konferencjach naukowych
zdobywając nie tylko nową wiedzę,
ale i kontakty, które procentują w życiu zawodowym.
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Wydział Technologii Żywności

zdrowie. Oferta dydaktyczna naszego Wydziału skierowana jest
do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii,
składu i procesów zachodzących
w żywności. Program naukowy
i dydaktyczny Wydziału został
utworzony w oparciu o potrzeby
gospodarki rynkowej w zintegrowanej Europie. Ponadto Wydział
prowadzi współpracę z wieloma
ośrodkami polskimi i zagranicznymi (m. in.: we Francji, Niemczech,
Hiszpanii i Słowacji).
Absolwenci naszego Wydziału
znajdują zatrudnienie w browarach,
gorzelniach, winiarniach, zakładach mięsnych, mleczarniach, cukrowniach, piekarniach, młynach,
wytwórniach soków, przetwórniach owoców i warzyw, zakładach cukierniczych, tytoniowych,
przetwórniach ryb, słodowniach,
drożdżowniach, zakładach chłodniczych, przyprawowych, wytwórniach koncentratów spożywczych,
jednostkach sanitarnych, szpitalach, poradniach dietetycznych,
zakładach gastronomicznych, laboratoriach badawczych, służbach
kontrolnych, jednostkach kontrolujących i atestujących. Dzięki rozległej wiedzy, zarówno teoretycznej
jak i praktycznej, są cenionymi pracownikami.

Segmenty z salami dydaktycznymi,
fot. Katarzyna Faff

Ćwiczenia z przetwórstwa mięsa, fot. Dorota Noga

Koszulka Wydziałowa, fot. Katarzyna Faff
JESTEŚMY BY CI POMÓC
Na Wydziale prężnie działa również Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów, która organizuje kursy oraz zajmuje się pomocą w za-

aklimatyzowaniu się na studiach
nowym studentom. Samorząd
Studentów daje możliwość organizowania imprez, szkoleń oraz zawiązania nowych znajomości. Jest
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też pośrednikiem w rozmowach
między władzami Uczelni, a studentami. Corocznie włączamy się
w organizację Balu Beana – imprezy, podczas której reprezentanci
pierwszego roku z każdego wydziału mogą się zmierzyć w konkurencjach artystycznych. Warto dodać,
że 2012 r. przedstawiciele Wydziału Technologii Żywności zajęli w tej rywalizacji 1 miejsce. Na
początku roku kalendarzowego
organizowany jest Bal Technologa
Żywności, który wpisał się już na
stałe w tradycję Wydziału.
Zatem jeżeli jesteś ciekawy jak
powstaje zdrowa żywność, chcesz
wiedzieć co jesz, potrafisz się uczyć
i dobrze bawić, to przyjdź do nas.

Kontakt:
Wydział Technologii Żywności
al. Balicka 122
30-149 Kraków
tel. 12 662 47 48
e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl

Biotechnologia
– Studia Międzywydziałowe
Tekst:

inż. Piotr Nowakowski, Biotechnologia V rok

bez wątpienia jest
dziedziną nauki, której nie można
opisać w kilku słowach. Jest to interdyscyplinarny kierunek, który może
przyciągnąć duże grono absolwentów
szkół średnich starających się o przyjęcie na studia. Jeśli chociaż trochę
interesują Cię techniki szeroko rozumianej inżynierii genetycznej i biologii molekularnej oraz jeśli pasjonujesz
się naukami przyrodniczymi, to jest
to idealny kierunek dla Ciebie!
Aby ubiegać się o przyjęcie na
studia, należy zdawać na egzaminie
maturalnym biologię na poziomie
rozszerzonym oraz chemię lub matematykę (jeden z tych dwóch przedmiotów) na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym. Studia te są realizowane w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie w trybie dwustopniowym: po ukończenia I stopnia (7 semestrów), student otrzymuje tytuł
inżyniera, a następnie po ukończeniu II stopnia (3 semestry) – tytuł
magistra inżyniera.

Ćwiczenia z endokrynologii

Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe

Biotechnologia

Wizyta w okocimskim browarze

Ćwiczenia z inżynierii genetyki
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Warsztaty Biotechnologiczne – Spytkowice 2010

Warsztaty Biotechnologiczne – Spytkowice 2010
Ponieważ jestem studentem
V roku, więc większość zajęć jest
już za mną. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to kierunek dla osób
naprawdę ambitnych i żądnych
wiedzy. Liczne kolokwia sprawdzające stan wiedzy oraz sprawozdania
z ćwiczeń laboratoryjnych nie jednemu spędzały sen z powiek. Nie
da się jednak przecenić satysfakcji

po zdaniu niezwykle trudnego egzaminu lub zaliczeniu bardzo pracochłonnego sprawozdania.
CZEGO SIĘ TU NAUCZYSZ?
Tematyka kursów prowadzonych
na I stopniu studiów jest różnorodna. Poza tym od II roku studiów
istnieje możliwość samodzielnego wyboru części przedmiotów.
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Są to studia międzywydziałowe,
zatem zajęcia odbywają się w wielu katedrach Uniwersytetu Rolniczego, dzięki czemu istnieje
możliwość poznania dużej liczby
wybitnych naukowców oraz zaprzyjaźnienia się z biotechnologią
z bardzo różnych stron.
Na I stopniu studiów będziesz
musiał zmierzyć się z treścią przedmiotów ogólnych (matematyka,
fizyka, chemia) i podstawowych
dla każdego biotechnologa (biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia, genomika). Ponadto,
będziesz miał szansę przyjrzeć się
bliżej procesom biotechnologicznym stosowanym w technologii
żywności, ochronie środowiska, farmacji. To właśnie na tym kierunku
zgłębisz tajniki metod molekularnych (elektroforeza, PCR, hybrydyzacja), analitycznych (techniki
utrwalania i barwienia preparatów
roślinnych i zwierzęcych, proteomika) oraz hodowlanych (technologie hodowli komórek) oraz
dowiesz się, jakie jest ich praktyczne zastosowanie w hodowli, medycynie i przemyśle.
Po uzyskaniu tytułu inżyniera, będziesz mógł wybrać jedną
z czterech specjalizacji: biotechnologię roślin, biotechnologię
zwierząt, biotechnologię żywności
lub analitykę biotechnologiczną.
Dzięki temu podziałowi istnieje możliwość zgłębiania wiedzy
ze ściśle określonej dziedziny biotechnologii – można się skupić
tylko na tym, co naprawdę nas
interesuje.

CZYM BIOTECHNOLOG ŻYJE?
Poza nauką, istnieje także czas na
zabawę. Od kilku lat jest organizowany uroczysty Bal Biotechnologa,
który z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością i pozwala
na wspólną zabawę oraz integrację
studentów z prowadzącą zajęcia kadrą. Istnieje też możliwość wzięcia
udziału w Warsztatach Biotechnologicznych w Spytkowicach, które pozwalają wcielić się studentom w role
pracowników naukowych. Nie
sposób nie wspomnieć też o możliwości skorzystania z wyjazdów zagranicznych w ramach programu
SOCRATES – ERASMUS, dzięki którym można poszerzyć horyzonty, nauczyć się nowego języka
i dowiedzieć się, jak wygląda świat
nauki poza granicami naszego kraju. Po III roku studiów istnieje
obowiązek odbycia miesięcznych
praktyk w wybranym przez siebie
ośrodku – jest to pierwszy test naszej samodzielności i jednocześnie
niepowtarzalna okazja do zaprezentowania siebie przed (być może)
przyszłymi pracodawcami.
Będąc studentem V roku mogę
otwarcie przyznać, że nie żałuję
swojego wyboru sprzed czterech lat.
Studia w Uniwersytecie Rolniczym
dały mi nie tylko mocne podstawy
teoretyczne z zakresu biotechnologii, ale pozwoliły też samodzielnie

Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe

Dodatkowo wiedzę można
zgłębiać poprzez aktywność w Kole
Naukowym Helisa, które oferuje
m.in. możliwość bardzo ciekawych
wyjazdów naukowych.

Bal Biotechnologa 2012

Lip dub
pracować w doskonale wyposażonych laboratoriach i stacjach badawczych. Bez wątpienia mogę
polecić ten kierunek każdemu, kto
tak jak ja pasjonuje się naukami biologicznymi i marzy, aby być w przyszłości samodzielnym i przede
wszystkim świadomym swej wartości człowiekiem i naukowcem.
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Kontakt:
Biotechnologia –
Studia Międzywydziałowe
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
tel. 12 662 52 99
e-mail:
biotechnologia@ur.krakow.pl

Architektura Krajobrazu
– Studia Międzywydziałowe
Tekst:

Klaudia Dobosz, Architektura Krajobrazu II rok

Chcesz poznać otaczający Cię krajobraz oraz mieć wpływ na jego
kształtowanie? Ciekawi Cię natura, ale chciałbyś też wyrazić się
artystycznie? A może po prostu
chcesz robić coś wyjątkowego?
Przyjdź do nas!
Międzywydziałowy Kierunek
Studiów Architektura Krajobrazu został powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie w roku akademickim
2008/2009 i współtworzą go Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydział Ogrodniczy.
Studenci kończąc I stopień studiów otrzymują tytuł inżyniera,
natomiast po ukończeniu II stopnia tytuł magistra inżyniera.
CENIENI SPECJALIŚCI
Studenci Architektury Krajobrazu
zdobywają umiejętności komputerowego i klasycznego dokumentowania i projektowania wybranych
elementów krajobrazu. Wiedza
zdobyta w zakresie nauk przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych pozwala na
swobodne poruszanie się w tematyce architektury krajobrazu i jest bardzo przydatna w życiu codziennym.
Program studiów obejmuje dwie
grupy treści realizowanych w czasie 2400 godzin: treści podstawowe

Festiwal Nauki w Krakowie, fot. Dominika Sekuła

Dzień Otwarty, fot. Dominika Sekuła
(matematyka, geometria wykreślna,
biologia roślin, ekologia, historia
sztuki i dziedzictwo kulturowe, etc.)
oraz treści kierunkowe (rysunek
i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo,
szata roślinna i fauna, budownictwo,
grafika inżynierska, geodezja, etc.).
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Studenci i absolwenci znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków
i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury
krajobrazu, developerskich i innych.

NAUKA W TERENIE
Studia dają również możliwość
praktycznego wykorzystywania
zdobytego zasobu wiadomości,
podczas zajęć terenowych przewidzianych w ramach kilku przedmiotów. Dwudniowe ćwiczenia
z gleboznawstwa pozwalają na poznanie z bliska właściwości gleb czy
gatunków roślin typowych dla danego gatunku gleby. Wybierając na
drodze elektywu przedmiot Dokumentacja fotograficzna krajobrazu studenci mogą połączyć naukę
z pasją fotograficzną.
Po II i III roku studiów przychodzi czas na praktyki zawodowe.
Każdy student ma prawo wyboru wariantu najbardziej mu odpowiadającego. Pierwszym z nich jest
możliwość wyboru miejsca (biuro projektowe, Urząd Planowania
Przestrzennego itp.), w którym chce
odbyć praktykę. Drugą formą może
być praktyka grupowa, w ramach
której nasi studenci inwentaryzowali obszar starego założenia parkowo-dworkowego na Woli Duchackiej
w Krakowie oraz przeprowadzali in-

Rajd Architektów Krajobrazu, fot. Katarzyna Żak
wentaryzację pojózefińskiej zabudowy na terenie powiatu mieleckiego
i kolbuszowskiego.
AKTYWNI STUDENCI
Nabywaną wiedzę oraz chęć realizacji się na szerszym polu możesz
rozpocząć już podczas studiów,
przyłączając się do Koła Naukowego Architektów Krajobrazu.
W ramach poszczególnych sesji koła
studenci mają możliwość prezentowania prac naukowych na licznych
konferencjach i sympozjach. Warto także połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli naukę z ciekawą
formą spędzania czasu. W kwietniu 2012 r. odbyła się wycieczka
Śladami Twierdzy Kraków, która zapadła nam bardzo w pamięci.

Członkowie Samorządu Studentów zajmują się organizacją Rajdu Integracyjnego Architektów Krajobrazu
oraz Balu Architekta. Ponadto czynnie włączają się w przygotowywanie wydarzeń ogólnouczelnianych
w tym Festiwalu Nauki w Krakowie
czy Dnia Otwartego. Służą również
pomocą młodszym kolegom w zaadaptowaniu się w Uczelni.
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Kontakt:
Architektura Krajobrazu –
Studia Międzywydziałowe
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 50
e-mail:
architekturakrajobrazu@ur.krakow.pl

Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe

Praktyki na Woli Duchackiej, fot. Dominika Sekuła
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa,
fot. Klaudia Bogacz

Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Tekst:

Magdalena Joanna Głębocka, Weterynaria, starosta I roku

Jako lekarz weterynarii przyrzekam,
że w zgodzie z mym powołaniem,
w trakcie pełnienia obowiązków
zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności
zawodu, przyczyniał się w miarę
możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał
obowiązki wynikające z przepisów
prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.
POCZĄTEK
Kraków znów daje możliwość studiowania Weterynarii! W 2010 r. na
mocy porozumienia rektorów dwóch
uniwersytetów prof. dr. hab. Karola
Musioła (z Uniwersytetu Jagiellońskiego) i prof. dr. hab. inż. Janusza
Żmiji (z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja) zostało
utworzone Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Natomiast już w październiku
2012 r. pierwsi studenci przekroczyli próg uczelni. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego
miała miejsce w najbardziej reprezentacyjnej sali w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
STUDIOWANIE W TEORII
Jednolite studia magisterskie na
kierunku Weterynaria, prowadzo-

Tablica upamiętniająca podpisanie porozumienia
o powołaniu UCMW UJ-UR
ne przez UCMW UJ-UR, trwają
co najmniej 11 semestrów. Kształcą przyszłych lekarzy weterynarii
w wielu płaszczyznach. Poza przedmiotami podstawowymi (anatomia,
farmakologia czy etyka zawodowa) kładą duży nacisk na praktykę,
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w tym nauki kliniczne, produkcję
zwierzęcą i higienę żywności. Absolwenci otrzymają dyplom lekarza
weterynarii oraz prawo do wykonywania zawodu.
Weterynaria, mimo iż jest
w Krakowie nowością, cieszyła się

CZYM DLA MNIE JEST
WETERYNARIA?
To jest pytanie, nad którym warto
zastanowić się przed aplikowaniem
na studia. Przed przyszłymi lekarzami weterynarii jest wiele wyzwań,
a poprzeczka (już dla kandydatów)
jest ustawiona bardzo wysoko. Od
studentów wymaga się odpowiedzialności i poświęcenia, ale również
wewnętrznej potrzeby niesienia pomocy, odrobiny empatii i charyzmy.
Ale czy ktoś powiedział, że coś co
jest ciężkie nie może być przyjemne
i satysfakcjonujące?
CO PÓŹNIEJ?
Weterynaria otwiera wiele drzwi
i daje dużo możliwości. Prawo
do wykonywania zawodu, które otrzymuje każdy absolwent
umożliwia prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, pracę
w lecznicach i klinikach, zezwala
na zatrudnienie w Inspekcji Weterynaryjnej, ale również oznacza
możliwość podjęcia pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Farmaceutycznej, laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych.
Oprócz zatrudnienia w kraju, absolwenci mogą pracować w or-

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
dokonuje aktu immatrykulacji

Pamiątkowe zdjęcie studentów Weterynarii na dziedzińcu Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ganizacjach międzynarodowych
(FAO, WHO, WTO) oraz agendach Unii Europejskiej – szczególnie w Dyrekcji Generalnej Zdrowie
i Ochrona Konsumenta oraz Europejskim Biurze ds. Bezpieczeństwa
Żywności. Wysokie kwalifikacje
wykładowców, pracowników naukowych UJ i UR tworzących
trzon UCMW oraz pozyskanych
wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, gwarantują wysoki poziom
kształcenia otwierający przed absolwentami studiów weterynaryj-

nych możliwość znalezienia pracy
zgodnej z ich zainteresowaniami.
Więcej informacji na stronie:
www.wet.ur.krakow.pl.
Serdecznie zapraszamy!
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Kontakt:
Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 19
e-mail: ucmw@ur.krakow.pl

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

niezwykłym zainteresowaniem
wśród tegorocznych (i nie tylko)
maturzystów. O jedno miejsce ubiegało się niemal 16 kandydatów,
z których przyjęto 58 osób. Przedmiotami kwalifikacyjnymi są biologia, chemia i język obcy, wszystkie
na poziomie rozszerzonym.

Studium Języków Obcych
Tekst:

mgr Stefan Załucki, kierownik Studium Języków Obcych

Szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni, konieczność
korzystania z literatury obcojęzycznej, wreszcie możliwość częstych wyjazdów zagranicznych
skłania do nauki i doskonalenia języków obcych.
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego zatrudnia 26
lektorów prowadzących zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Lektoraty
prowadzone są w grupach na poziomie A2 (podstawowy), B1 (średnio zaawansowany niższy) oraz B2
(średnio zaawansowany wyższy) na
wszystkich wydziałach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz

Jury Olimpiady Języka Niemieckiego,
przewodniczy pani mgr Tadeusza
Pisarek, fot. Karol Król

Uczestnicy XIII Olimpiady Języka Niemieckiego, fot. Karol Król
na studiach doktoranckich. Standardowy program nauczania języka obejmuje 120 godzin i kończy się
egzaminem.
Celem lektoratów jest czynne
opanowanie przez słuchaczy wybranego języka obcego z jednoczesnym
uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
Inną formą działalności Studium Języków Obcych są corocznie
organizowane olimpiady językowe
cieszące się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Lektorzy
Studium prowadzą także komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania,
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w tym także przygotowujące do
egzaminów TELC i FCE z języka
angielskiego oraz ZD z języka niemieckiego. Egzamin TELC z języka
angielskiego dający certyfikat uznawany w krajach UE jest przeprowadzany corocznie w naszej Uczelni
przez lektorów Studium posiadających licencję na prowadzenie tego
typu egzaminu.

Kontakt:
Studium Języków Obcych
ul. św. Marka 37
31-024 Kraków
tel/fax. 12 422 45 94
e-mail: sjo@ur.krakow.pl

Studium Wychowania Fizycznego
Tekst:

mgr Janusz Zachara, kierownik Studium Wychowania Fizycznego

jest jednostką międzywydziałową
prowadzącą działalność dydaktyczną
z zakresu kultury fizycznej w formie:
• zajęć obowiązkowych, w wymiarze 60 godzin / 2 semestry, które
prowadzone są na wszystkich Wydziałach – głównie dla studentów
I roku. Mają one charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych kształtujących harmonijnie wszystkie
cechy motoryczne. Trenerzy prowadzą zajęcia wf z zakresu: piłki
siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, fitness, siłowni,
nauki tańca, nauki i doskonalenia pływania, jazdy konnej, Nordic walking, turystyki rowerowej
oraz narciarstwa alpejskiego. Student ma możliwość wyboru zajęć
zgodnie z jego zainteresowaniami.
Dla studentów, którzy ze względu
na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w programowych zajęciach
z wychowania fizycznego, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne na
pływalni.
• zajęć fakultatywnych, organizowanych dla studentów, którzy
nie są objęci zajęciami obligatoryjnymi i chcą w sposób zorganizowany uczestniczyć w wybranej
formie aktywności fizycznej /
fitness, siłownia, piłka siatkowa,
koszykówka.

Maciej Gajewski, Grzegorz Motowidło, Dawid Tondera

Manuela Nawrocka, II miejsce
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Studium Wychowania Fizycznego

Klub Uczelniany AZS zrzesza ok.
300 członków, którzy uprawiają
sport w sekcjach:
- siatkówka kobiet i mężczyzn
- koszykówka kobiet i mężczyzn
- piłka nożna mężczyzn
- piłka ręczna mężczyzn
- tenis stołowy kobiet i mężczyzn
- lekka atletyka
- pływanie
- kulturystyka
- narciarstwo alpejskie i snowboard
- cheerleaders
- wioślarstwo / Smocza łódź.
Sekcje sportowe reprezentują
Uniwersytet Rolniczy w rozgrywkach w ramach Małopolskiej Ligii Akademickiej i Akademickich
Mistrzostw Polski. Klub Uczelniany AZS zrzesza również działaczy sportowych, którzy wspólnie
z SWF, organizują życie sportowe
młodzieży akademickiej.
Obozy letnie i zimowe. Studium
organizuje także aktywny wypoczynek dla studentów, pracowników
UR i ich rodzin, w formie obozów
letnich (spływy kajakowe i wyprawy rowerowe) i zimowych z narciarstwa alpejskiego. Realizujemy
również weekendowe wyjazdy narciarskie, żeglarskie, turystyki górskiej i rowerowej.
Zajęcia rekreacyjne dla studentów III wieku (zajęcia z gimnastyki, siłowni i Nordic walking).
Działalność dydaktyczną, sportową
i rekreacyjną SWF realizują nauczyciele posiadający uprawnienia trenerskie i instruktorskie.

Andrzej Doniec i Piotr Berkowicz, na 2 i 3 miejscu podium
Najlepsze wyniki naszych studentów w Akademickich Mistrzostwach Polski 2011/2012:
• judo: Grzegorz Motowidło (Inżynieria Środowiska IV rok),
Maciej Gajewski (Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji, III rok),
Dawid Tondera (Inżynieria Środowiska, III rok) – III miejsce
drużynowo,
• pływanie: Michalina Bąk (specjalność Hodowla i Użytkowanie Koni, IV rok) – I miejsce,
Manuela Nawrocka (specjalność Hodowla i Użytkowanie
Koni, IV rok) – II miejsce,
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• lekkoatletyka: Andrzej Doniec
(Technologia Żywności, I rok)
– trójskok II miejsce, Piotr
Berkowicz (Biotechnologia,
III rok) – trójskok III miejsce,
• narciarstwo: Ewa Bursztyńska
(Technologia Żywności, I rok)
– I miejsce.

Kontakt:
Studium Wychowania Fizycznego
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 41 38
e-mail: swf@ur.krakow.pl

Domy Studenckie, stołówki, opieka
zdrowotna i system stypendialny
Marian Skoczeń, specjalista ds. bytowych studentów,
mgr Piotr Gibas, samodzielny referent ds. finansowych, Dział Nauczania

Dla studentów zamiejscowych
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dysponuje czterema własnymi domami studenckimi o łącznej
ilości miejsc 1566. Odpłatność za
miejsce w domach studenckich jest
zróżnicowana w zależności od standardu pokoju i lokalizacji akademika. Ceny te kształtują się od 320
do 420 zł.
Lokalizacja domów studenckich:
I Dom Akademicki „Bratniak”
Kraków ul. Jabłonowskich 10/12,
Dom Studencki Nr II „Młodość”
Kraków ul. Urzędnicza 68,
Dom Studencki Nr III „Oaza” –
Kraków al. 29 Listopada 48c,
Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”
– Kraków al. 29 Listopada 48b.
Dodatkowo na terenie Krakowa nasi studenci zakwaterowani są
w Miasteczku Studenckim AGH,
gdzie korzystamy ze 130 miejsc.
Miejsca są rozdysponowywane
centralnie na podstawie list rankingowych, przesłanych przez dziekanaty Wydziałów. Przy rozdziale
miejsc brane jest pod uwagę wiele
czynników tj. dochód, odległość,
niepełnosprawność, działalność
społeczna i inne.
Ilość miejsc posiadanych przez
Uniwersytet Rolniczy w stosunku

Kampus przy al. 29 Listopada, akademiki i budynki Wydziału Leśnego
do ilości studentów zamiejscowych
pozwala nam na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych studentów
w 38 procentach.
Sami studenci zauważają,
że w ostatnich latach, dzięki przeprowadzeniu licznych kompleksowych remontów, zakupieniu mebli
oraz sprzętu został znacznie podniesiony standard domów studenckich.
STOŁÓWKI STUDENCKIE
Uczelnia dysponuje stołówkami
studenckimi. Są one zlokalizowane
w Krakowie przy ul. Klemensiewicza 3 – przy domach studenckich
na al. 29 Listopada oraz przy ul. Jabłonowskich 10/12 – w I Domu
Akademickim „Bratniak”.

OPIEKA ZDROWOTNA
Studenci Uniwersytetu Rolniczego objęci są bezpłatną opieką zdrowotną w „ScanMedzie”. Ustawa
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym obowiązująca od 1997 r.
obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym studentów posiadających obywatelstwo polskie oraz studentów
obcokrajowców. Studenci będący
członkami rodzin – pozostający na
wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę, mają
prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia
26 roku życia. W sytuacji, gdy student ukończył 26 rok życia i nadal
studiuje, składkę ubezpieczeniową
wnosi do ZUS uczelnia.
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Tekst:

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie „ScanMed” –
Kraków, al. Armii Krajowej 5,
tel. 12 637 21 00.
SYSTEM STYPENDIALNY
FUNKCJONUJĄCY
W UNIWERSYTECIE ROLNICZYM
W KRAKOWIE
Formy finansowej pomocy materialnej dla studentów obowiązujące
od 1 października 2012:
• stypendium socjalne,
• stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• zapomoga.
STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendium to ma prawo otrzymać
student znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, który uzyskał wpis na dany semestr studiów.
Stawki stypendium socjalnego
w zależności od dochodu wynoszą: 200, 325 oraz 450 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest
na okres 9 miesięcy i wypłacane od
października do czerwca włącznie.
Student studiów stacjonarnych
znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości, tj. o 50 zł miesięcznie,
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż
dom studencki, jeżeli codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.

Wyremontowane akademiki prezentują się bardzo okazale
STYPENDIUM SPECJALNE DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium to może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stawki stypendium
kształtują się w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą:
200, 400 oraz 600 zł miesięcznie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest
na okres 9 miesięcy i wypłacane od
października do czerwca włącznie.
STYPENDIUM REKTORA DLA
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać
student, który zaliczył w terminie dany rok studiów, a ponadto osiągnął średnią arytmetyczną
ocen co najmniej 4,00 albo posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i został zakwalifikowany do grona 10
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proc. najlepszych studentów na
danym kierunku. Stawki stypendium kształtują się w zależności
od poziomu uzyskanej średniej
arytmetycznej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych i wynoszą: 480, 560 oraz
650 zł miesięcznie. Stypendium to
przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane od października
do czerwca włącznie.
ZAPOMOGA
Student, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez
zdarzenia losowe (które dotyczą
samego studenta lub osoby prowadzącej ze studentem wspólne gospodarstwo domowe),
a w szczególności: nieszczęśliwy
wypadek, poważną udokumentowaną chorobę, śmierć członka
najbliższej rodziny, kradzież, klęskę żywiołową – może ubiegać się
o zapomogę. Student może otrzymywać zapomogę nie więcej niż

I Dom Studencki „Bratniak” przy ul. Jabłonowskich 10/12,
fot. mgr inż. Artur Szymacha

ZAPAMIETAJ, SPRAWDŹ
Student studiujący równocześnie
na kilku kierunkach studiów może
otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, stypendium
rektora dla najlepszych studentów
i zapomogi tylko na jednym ze studiowanych kierunków według własnego wyboru.
Wszystkie sprawy związane ze
składaniem wniosku o przyznanie
pomocy finansowej, przyznaniem
świadczenia i jego wypłatą należy kierować do właściwego dziekanatu. Na stronie Uniwersytetu
Rolniczego znajdują się wszystkie dokumenty oraz aktualne akty
prawne odnośnie systemu finansowej pomocy materialnej dla
studentów www.ur.krakow.pl/
sprawy-studenckie.html.
Stawki stypendiów oraz termin
składania wniosków o przyznanie
świadczeń stypendialnych o charakterze okresowym na dany rok
akademicki ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Kontakt:
Dział Nauczania
Al. Mickiewicza 21, pok. 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 76
e-mail: recstud@ur.krakow.pl

„Bratniak” po remoncie gwarantuje bardzo wysoki standard,
fot. mgr inż. Artur Szymacha
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dwa razy w ciągu roku akademickiego. Wniosek o przyznanie
zapomogi powinien być uzasadniony i udokumentowany.

Otwarci na niepełnosprawnych
Tekst:

mgr Marian Skoczeń, specjalista ds. bytowych studentów

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
jest uczelnią otwartą dla studentów
niepełnosprawnych. W roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie
Rolniczym studiuje 129 osób niepełnosprawnych, z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.
Funkcję Pełnomocnika Rektora
ds. Studentów Niepełnosprawnych
pełni dr inż. Jan Krawontka.
Uniwersytet Rolniczy wychodząc
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnospraw-

nych, stara się ułatwić im dostęp
do wiedzy. Gmachy Uniwersytetu,
dzięki wykonanym przed wejściem
podjazdom, odpowiednim drzwiom
wejściowym, windom, dostosowanym sanitariatom, a także wydzielonym miejscom parkingowym są
w pełni dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy
z poruszaniem się. Wszystkie domy
studenckie UR przystosowane są do
pobytu i zamieszkania przez niepełnosprawnych. Posiadają podjazdy,
windy i aneksy mieszkalne.
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Ponadto studenci z tytułu niepełnosprawności mogą ubiegać się
o specjalne stypendium. Jest ono
przyznawane i wypłacane począwszy od miesiąca złożenia wniosku
do końca roku akademickiego, ale
nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy. Stawki stypendium kształtują
się w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą: 200, 400
oraz 600 zł miesięcznie. Wszyscy
studenci UR mają także zapewnioną niezbędną pomoc medyczną
w „ScanMed”.

Umiędzynarodowienie Uczelni
Elżbieta Kugiel, koordynator Programu Erasmus

Uczelnia oferuje studentom i nauczycielom akademickim możliwość udziału w programach
edukacyjnych:
LLP-ERASMUS
Program wymiany międzynarodowej przeznaczony dla studentów
i pracowników uczelni, realizowany
jako część Programu „Uczenie się
przez całe życie” to:

• oferta wyjazdów zagranicznych i studiowania w językach obcych,
• wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa lub uczelni,
• uczestnictwo w Programach
Intensywnych, czyli dwutygodniowych zajęciach
z przedmiotu, opracowanego
specjalnie dla na ten cel przez

konsorcjum złożone z co najmniej trzech uczelni (rekrutacja ogłaszana jest osobno).
Więcej na: www.ur.krakow.pl/
wspolpraca-studenci.
Program Erasmus ma swoje „blaski
i cienie”. Nasi studenci mają szansę studiować nieco inaczej (przedmioty nauczane modułowo, mniej
zajęć, więcej samodzielnej pracy),

Walencja już na nas czeka
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Tekst:

Pragnąc rozszerzyć i uatrakcyjnić międzynarodową wymianę studencką opracowano programy zajęć
w języku angielskim:
• Agriculture – studia I stopnia,
• Agroecology – studia II stopnia,
• Field: Environmental Protection,
Specialization: Agroecology.
Więcej informacji:
studyagriculture.ur.krakow.pl
• oraz ponad 100 przedmiotów
prowadzonych w języku angielskim.
Więcej informacji znajdziesz:
www.ur.krakow.pl
(COURSES IN ENGLISH)

Studenci Uniwersytetu w Wiedniu
poznać inne wymagania i nauczyć
się myśleć w obcym języku (studenci Erasmusa nie są traktowani
ulgowo). Mieszkają i studiują wśród
wielokulturowej społeczności, zdobywają wiele cennych doświadczeń
i nawiązują przyjaźnie, poznają kraje i obyczaje, niekiedy kontynuują
naukę na studiach doktoranckich
zagranicą. Wyjeżdżają pełni obaw
i niepokoju, wracają jako pewni siebie Europejczycy. Są też i cienie:
trzeba właściwie opracować program zajęć w uczelni zagranicznej,
aby po powrocie uniknąć zbyt wielu różnic programowych, przed wyjazdem trzeba zaliczyć wszystkie
przedmioty, czasami nawet przed
terminem. Wyjazd na studia zagraniczne uczy gospodarowania
skromnymi środkami na utrzymanie czy pokonania tęsknoty za domem szczególnie dotkliwej w czasie
długiej skandynawskiej zimy, ale też
pozwala cieszyć się cudownym słoń-

cem Hiszpanii i gościnnością Turków. W latach 2005-2012 miało
taką okazję ponad 200 studentów
UR. Wyjazd na studia Erasmus to
wielkie wyzwanie, które warto podjąć, bo korzyści trudno przecenić.
Od pierwszego roku (2005/
2006) funkcjonowania Programu
na Uczelni nasi studenci uczestniczą
w Programach Intensywnych. Dotychczas takie zajęcia odbywały się we
Francji, w Belgii, w Finlandii, w Czechach, w Rumunii i na Słowacji.
Studenci UR wyjeżdżają także na praktyki do instytucji naukowych we Francji i Niemczech,
a także do uczelni w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i w Irlandii.
Wyjazdy na praktykę cenią sobie
słuchacze studiów doktoranckich,
gdyż dzięki nim uczestniczą w realizacji projektów badawczych w instytucji partnerskiej nabywając przy
tym szereg umiejętności przydatnych w dalszej pracy naukowej.
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Rocznie w naszej Uczelni studiuje ponad 30 osób, głownie
z Hiszpanii, Czech, Niemiec, Słowacji, Turcji, Węgier i Włoch.
Studia w Uniwersytecie Rolniczym to nowe doświadczenie
dla studentów zagranicznych,
zwłaszcza, że niektóre zajęcia organizowane są specjalnie dla nich
w niewielkich grupach. Uczelnia
oferuje im bardzo dobre warunki
mieszkaniowe w domach akademickich, a członkowie Samorządu
Studenckiego dokładają wszelkich
starań, aby pomóc swoim zagranicznym kolegom zaaklimatyzować się w Krakowie, pokazać im
miasto i Uczelnię. Studenci z Hiszpanii, czy Włoch często przedłużają pobyt na kolejny semestr,
a coraz więcej chce przygotowywać prace dyplomowe pod kierunkiem wykładowców Uniwersytetu
Rolniczego.

cel programu to wspieranie wymiany akademickiej w zakresie
kształcenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli
akademickich.
Więcej na: www.buwiwm.edu/
wym/ceepus.html,
www.ceepus.info.

Oto Lleida w Katalonii

Na Uczelni działają dwie sieci:
• New Directions for Forestry
Sciences in Central Europe
(Wydział Leśny),
• Applied Economics and Management koordynowana przez
Slovak University of Agriculture in Nitra, na Słowacji (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny).
Co roku do naszej Uczelni na
kilkumiesięczne lub kilkudniowe pobyty przyjeżdża kilkoro
studentów i wykładowców.
VISEGRAD UNIVERSITY
ASSOCIATION
Stwarza możliwość uczestnictwa
w międzynarodowych szkołach letnich i konferencjach.
• Wymiana studentów na podstawie „Porozumień dwustronnych”
Corocznie 12 studentów UR
wyjeżdża na geodezyjne praktyki letnie na podstawie Umowy

Panorama Nitry, widok ze wzgórza Kalwarii
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Umiędzynarodowienie Uczelni

PROGRAM CEEPUS
To pierwszy program współpracy wielostronnej w dziedzinie
edukacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej ustanowiony na podstawie wielostronnej
umowy międzynarodowej z dnia
22 sierpnia 1994 r. Podstawowy

Narodowe stroje norweskie
Widok na czeską Pragę
Uniwersytet Rolniczy uczestniczy także w programie TEMPUS,
który ma na celu zaproponowanie
wybranym 10 uniwersytetom Rosji
metodyki sporządzania ram kwalifikacji oraz zasad akredytacji. Projekt
realizujemy we współpracy z pracownikami naukowymi z uczelni w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemczech,
Grecji, Litudenciwy i Rosji.
Uczelnia jest otwarta dla
wszystkich którzy chcieliby ją poznać i w przyszłości być może tu
studiować. W ostatnich latach wizytowały nas kilkudziesięciosobowe
grupy studenckie z Belgii i Włoch.

Joensuu – tam też byli nasi studenci
dwustronnej z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika”
we Lwowie na Ukrainie. W zamian
gościmy 12 studentów ukraińskich.
W ramach Porozumienia
o współpracy i organizacji praktyk
wakacyjnych z Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach na Ukrai-

nie corocznie przyjmujemy ponad
20 studentów na praktyki letnie,
a czterech innych na studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Uniwersytet Rolniczy
przyjmuje corocznie 2 lub 3 stażystów, zwykle studentów studiów
doktoranckich.

42

Kontakt:
Dział Nauki i Współpracy
Międzynarodowej
al. Mickiewicza 21, pok. 116
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 60
e-mail: recint@ur.krakow.pl

Biuro Karier
i Kształcenia Praktycznego
mgr Grażyna Wójcik, Biuro Karier

W Polsce rynek pracy jest
wymagający i szczególnie nieprzychylny absolwentom szkół
wyższych. Osoby te najczęściej nie
posiadają doświadczenia zawodowego, którego zazwyczaj wymagają pracodawcy. Taki stan rzeczy
staje się wręcz zmorą tych osób.
Aby ułatwić absolwentom wejście
na rynek pracy powstały biura karier, które są pośrednikiem między

wychowankami szkół wyższych
a rynkiem pracy. Głównym zadaniem biur karier jest gromadzenie
informacji dotyczących wymagań
i potrzeb przypuszczalnych pracodawców, a następnie podanie ich
studentom i absolwentom. Również pracodawcy korzystają z usług
biura karier. Właśnie tam szukają kandydatów na praktyki, staże
oraz pracowników na wolne etaty.

DWA KIERUNKI DZIAŁAŃ
W naszej Uczelni taka jednostka została utworzona w 2003 r.
i funkcjonowała jako Biuro Promocji Zawodowej. Na mocy zarządzenia Rektora AR nr 26/2007 r.
z dnia 28 września 2007 r. Biuro Promocji Zawodowej zostało połączone z Sekcją Praktyk
Studenckich tworząc Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego.

Szkolenie „Coaching – moda, czy metoda”
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Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Tekst:

Działalność tej jednostki jest
dwukierunkowa, mgr Grażyna
Wójcik (al. Mickiewicza 21, pokój 21a) zajmuje się oferowaniem
wszechstronnej pomocy w wyborze drogi zawodowej, udostępnianiem studentom i absolwentom
sprawdzonych ofert pracy oraz informowaniem ich o innych możliwościach zatrudnienia w Polsce
i za granicą. Gromadzone są także informacje o kursach zawodowych, językowych, stypendiach,
studiach podyplomowych i zagranicznych. Pracownik Biura
prowadzi również indywidualne
i grupowe poradnictwo zawodowe, służące ustaleniu predyspozycji zawodowych i możliwości
wyboru kariery zawodowej oraz
zajęcia przygotowujące do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom obejmujące szkolenia
z zakresu doradztwa personalnego, pisanie CV, listu motywacyjnego. Zaś mgr Sławomir Szarek
(budynek na parkingu pokój 16)
zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkowymi praktykami studenckimi.
FUNDUSZE I KONTAKTY
Na rok akademicki 2012/2013 Biuro Karier przewidziało do realizacji
następujące projekty:
• druga edycja Akademii Biznesu
organizowana wspólnie z firmą
Capgemini, która rusza w semestrze letnim, podczas której zostanie przeprowadzonych
szereg szkoleń z szeroko pojętej
komunikacji interpersonalnej,

•

•

•

•

nowych technik rekrutacyjnych (Assessment Center, Zarzadzanie czasem, Filozofia
Kaizena i jej zastosowanie, Autoprezentacja),
organizacja akcji promocyjno-informacyjnej na temat
możliwości zakładania firmy
w Krakowie we współpracy
z Urzędem Miasta,
organizacja spotkań przedstawicieli firm ze studentami
Uczelni, mających na celu rekrutację na różnorodne stanowiska pracy w kraju i zagranicą,
Dni Otwarte realizowane wraz
z firmami State Street, PwC,
Tesco Polska,
cykl szkoleń z zakresu coachingu w karierze zawodowej
prowadzone wspólnie z International Coach Federation.

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR, wspólnie z firmą De
Heus, przygotowało specjalny projekt dla studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, w ramach
którego zaplanowano następujące
działania:
• szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i sprzedaży,
• konkurs na najlepszą pracę dyplomową z tematyki żywienia zwierząt (drobiu, trzody
chlewnej lub bydła), a student,
który napisze w opinii komisji
najlepszą pracę otrzyma możliwość płatnego stażu w firmie De Heus po ukończeniu
studiów i pozytywnej rozmowie kwalifikacyjnej (regulamin
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konkursu dostępny na stronie
Biura Karier UR),
• organizacja programu studenckiego Ambasador firmy De
Heus. Dzień Otwarty z De Heus.
NASI ABSOLWENCI
Wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie nałożyła na uczelnie
wyższe znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
rzeczywistemu zapotrzebowaniu
Uniwersytetu Rolniczego na informację zwrotną związaną z sytuacją absolwentów na rynku pracy,
Biuro Karier Uniwersytetu Rolniczego uruchomiło badanie losów
zawodowych absolwentów. Ma ono
na celu dostarczenie nie tylko władzom Uczelni, ale także studentom
i kandydatom na studia użytecznej
wiedzy na temat sytuacji absolwentów UR na rynku pracy m.in. wykorzystania kwalifikacji nabytych
w czasie studiów w pracy zawodowej, czasu i metody poszukiwania
pracy, skłonności do mobilności zawodowej. Dodatkowym celem projektu jest poznanie historii dalszej
edukacji podejmowanej przez absolwentów oraz ich opinię na temat
ukończonych studiów.

Kontakt:
Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 94
12 662 44 21
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

Biblioteka Główna
Tekst:

mgr Elżbieta Czornak

Biblioteka

Czytelnia w budynku Jubileuszowym

Biblioteka Główna

Główna należy, obok
Wydziałów, Katedr, Zakładów i Laboratoriów do najważniejszych jednostek każdej Uczelni, ponieważ
stanowi zaplecze dla działalności
naukowo-badawczej pracowników
naukowych, a dla studentów jest
miejscem uzupełniania wiedzy
zdobytej na wykładach i podczas
ćwiczeń.
Biblioteka jest usytuowana
w tzw. Budynku Jubileuszowym,
przy al. Mickiewicza 24/28 i wraz
z Czytelniami na Wydziałach:
Ogrodniczym, Leśnym i Technologii Żywności (znajdujących się
w innych lokalizacjach Krakowa)
stanowi przyjazne miejsce dla studentów podczas całego okresu studiów. Znajdują oni tutaj materiały
potrzebne do zajęć, egzaminów,
a także mogą zdobyć wiele użytecznych informacji dotyczących m.in.
opieki nad swoimi pupilami (pies,
kot, świnka morska), roślinami, czy
sposobów spędzania wolnego czasu.
Biblioteka posiada bogaty, zróżnicowany i odpowiadający
wszystkim specjalnościom Uczelni
księgozbiór. Jako biblioteka przyszłości oferuje nowoczesne narzędzia korzystania ze swoich zbiorów.
Już na wstępie zakłada się studentom
elektroniczne konta umożliwiające
zamawianie i wypożyczanie ksią-

Czytelnia profesorska
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Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności

Nowoczesne regały na zbiory na WTŻ
żek do domu przy pomocy legitymacji studenckiej, która staje się po
aktywacji i dzięki kodowi paskowemu elektroniczną kartą biblioteczną.
W Czytelniach dzięki kodom paskowym na książkach wprowadza się je
na tzw. wewnętrzne konta komputerowe czytelnika, co bardzo usprawnia obsługę studentów. Na terenie
Biblioteki Głównej i we wszystkich
jej Czytelniach studenci mają zapewniony dostęp do Internetu z sieci uczelnianej, jak również z sieci
bezprzewodowej.

Oprócz zbiorów tradycyjnych
oferujemy coraz więcej nowoczesnych źródeł informacji takich jak
bazy danych: polskie oraz zagraniczne – abstraktowe i pełnotekstowe, a także dostęp do pełnych
tekstów licznych czasopism elektronicznych polskich i zagranicznych z zakresu rolnictwa, szeroko
pojętych nauk przyrodniczych
i dziedzin pokrewnych. Wiele informacji o tych usługach Biblioteki jest umieszczonych na
interesującej i dostępnej również
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dla przyszłych studentów stronie
domowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
www.biblioteka.ur.krakow.pl.
Biblioteka wprowadza coraz więcej nowoczesnych usług dla
swoich czytelników, wśród nich np.
ostatnio zakupiony dostęp do tzw.
IBUK-a, która jest pierwszą w Polsce czytelnią on-line podręczników
akademickich i książek naukowych
w języku polskim, z różnych dziedzin nauki. Studenci mogą korzystać z IBUK-a na terenie Biblioteki,
ale także poza nią i po spełnieniu
pewnych warunków – również
z komputerów domowych.
Za pośrednictwem Biblioteki Głównej można dowiedzieć się
wielu ciekawych informacji o historii Uniwersytetu Rolniczego, ale
również uczestniczyć w aktualnych
wydarzeniach kulturalnych poprzez organizowane na jej terenie
wystawy, zarówno o charakterze
historyczym, jak i współczesnym.
Przyszłym studentom Uniwersytetu Rolniczego oraz wszystkim
odwiedzającym naszą Bibliotekę,
gwarantujemy miłą atmosferę oraz
szeroki wachlarz usług informacyjnych przekazywanych za pomocą
nowoczesnych narzędzi.

Kontakt:
Biblioteka Główna
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 32
e-mail: library@ur.krakow.pl

CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ
Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz, dyrygent

C hór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie powstał w grudniu
2003 r. Od tego czasu koncertuje, wyjeżdża, bierze udział w konkursach i festiwalach. Występował
m.in. w Macedonii, na Ukrainie,
we Włoszech i w Czechach, gdzie
otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych osiągnięć chóru należy uzyskanie:
I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym w Łodzi „Cantio Lodziensis 2005”, I nagrody na

Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie (2008),
„Złotej Struny” oraz I miejsca na
Małopolskim Konkursie Chórów
w Niepołomicach (2010), a także Grand Prix, Nagrody Publiczności i Nagrody Specjalnej na V
Ogólnopolskim Otwartym Turnieju Chórów „O miecz Juranda” w Spychowie (2010) oraz
Grand Prix XX Tyskich Wieczorów Kolędowych i Złotego
Dyplomu i Nagrody Specjalnej

na Festiwalu Pieśni Pasyjnej
w Bydgoszczy (2011).
Chór wielokrotnie występował jako gość na festiwalach w Polsce, w Czechach, na Ukrainie i we
Włoszech. W 2006 r. chór nagrał swoją pierwszą płytę Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź z różnorodną
muzyką chóralną, a rok później
wraz z chórami Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jana
Pawła II wziął udział w nagraniu
płyty Piesń Rodzin Katyńskich

Występ Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Tekst:

Chór Męski AGRICOLA Krakowskiego Środowiska Akademickiego w czasie występu w Filharmonii Krakowskiej
z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, wydaną przez wytwórnię
fonograficzną EMI. Od początku
istnienia chóru jego dyrygentką jest
mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz,
natomiast opiekunem chóru jest
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech.
CHÓR MĘSKI „AGRICOLA”
KRAKOWSKIEGO ŚRODOWISKA
AKADEMCKIEGO PRZY
UNIWERSYTECIE ROLNICZYM
Chór Męski „AGRICOLA” Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy Uniwersytecie
Rolniczym (wcześniej pod nazwą
Męski Chór Środowiska Akademickiego) działa od roku 2007. Jego
członkowie to wykładowcy i pracownicy krakowskich uczelni, osoby
związane ze środowiskiem akademickim, oraz byli członkowie zespo-

łów akademickich, kontynuujący
obecnie pasję śpiewu chóralnego
zainicjowaną w swoich latach studenckich. Od 2012 r., wraz z przyjęciem statutu podpisanego przez
rektorów uczelni krakowskich,
chór został oficjalnie zespołem międzyuczelnianym, działającym przy
Uniwersytecie Rolniczym.
Chór „AGRICOLA” regularnie koncertuje w Krakowie
i innych miastach. Już w pierwszym roku działalności otrzymał
Nagrodę dla Najlepszego Zespołu podczas Wielopokoleniowego
Przeglądu Zespołów Chóralnych
w Chrzanowie, w 2008 r. zajął III
miejsce na XVII Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy
i Pastorałki”. W 2010 roku zdobył I miejsce na Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych
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„Ad gloriam Dei” w Pińczowie.
Zespół koncertował w Włoszech
i dwukrotnie w Holandii. Po koncercie w Rotterdamie, gdzie chór
przy wypełnionym publicznością
Kościele Polskim wykonał Mszę
Gaude Mater – Wacława Lachmana oraz zaprezentował koncert muzyki sakralnej, obecny na koncercie
holenderski dyrygent i kompozytor Paul van Gulick skomponował
dla chóru i zadedykował mu utwór
Missa Brevis. Chór od początku
istnienia prowadzi mgr Joanna
Gutowska-Kuźmicz.

Kontakt:
„Dworek”
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
e-mail: chorar.krakow@mail.com

Studencki Zespół Góralski „Skalni”
Tekst:

mgr Józef Brzuchacz, kierownik Studenckiego Zespołu Góralskiego UR „Skalni”

powstał w 1952 r., zatem w roku 2012 obchodził 60-lecie działalności. Skupia młodzież
góralską z Podhala i okolic studiującą w wyższych uczelniach
krakowskich. Członkami zespołu
są również studenci nie wywodzący się z terenów górskich, których
zamiłowanie do muzyki i tradycji
przyciąga do tej specyficznej grupy.
Zespół przedstawia folklor Podhala w formie tradycyjnej. Repertuar
prezentowanych programów odzwierciedla bogactwo tego regionu.
Muzyka, tańce i śpiewy wyrastają
z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala i stanowią odrębną i oryginalną część kulturowego
dziedzictwa Karpat. Muzyka podhalańska jest pełna żywiołowości
i temperamentu. Instrumentarium
stanowią skrzypce (prym i sekund),
basy (instrument zbliżony do wiolonczeli) oraz „złóbcoki”-rodzaj gęśli używanych w starszych stylach
gry. W skład instrumentów wchodzą również piszczałki pasterskie
(kilka rodzajów) oraz dudy podhalańskie zwane „kozą”. Utwory
wykonywane przez kapelę – „muzykę” góralską zwane są tutaj „nutami” i są grane z pamięci, bez zapisu
nutowego. Przekazywane z pokolenia na pokolenie zachowują charakterystyczne motywy melodyczne.

Studencki Zespół Góralski „Skalni”

Zespół

„Skalni” wśród gór i skał

Taniec góralski wymaga dużej sprawności fizycznej
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Muzyka, taniec, śpiew – to daje radość
Ich nazwy pochodzą bądż od sławnych wykonawców, np. „sabałowe”, „bartusiowe”, „duchowe”, lub
od nazw kroków tanecznych: „oz
wodne”, „krzesane”, lub też od funkcji melodii w obrzędach: np. „pytackie”, „do oczepin” itp. Taniec
góralski odznacza się podobnymi
jak muzyka cechami –jest dynamiczny i żywiołowy. Podstawową
formą taneczną jest solowy popis
pary tanecznej, składający się z kilku odmian kroków przerywanych
przyśpiewkami wykonywanymi
przez tancerza. Tańce wykonywane przez kilka par są układami dostosowanymi do wymogów pokazu
scenicznego wariantami tańców solowych. Występują też tańce grupowe kobiet lub mężczyzn, jednym
z nich jest taniec „zbójnicki” – męski taniec grupowy w tempie marsza. Śpiew podhalański to przede
wszystkim „śpiew wierchowy” wywodzący się z kultury pasterskiej.
Jest to śpiew wielogłosowy z jednym głosem wiodącym. Charak-

teryzuje się nieregularną rytmiką
i zindywidualizowanym stylem wykonawczym. Osobne grupy stanowią śpiewy do tańca oraz śpiewy
obrzędowe.
Zajęcia taneczne w zespole odbywają się w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej.
Corocznie prowadzone są zapisy
i nabór kandydatów do grupy początkującej, w której odbywa się
od października do lutego szkolenie w zakresie podstawowym zakończone egzaminem wstępnym.
Grupa zaawansowana odbywa zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu,
oprócz tego prowadzone są zajęcia
nauki gry na instrumentach.
Osiągnięcia artystyczne zespołu „Skalni” w 2012 r.:
• I miejsce „Złota Ciupaga”
w konkursie tańca zbójnickiego, oraz 3 wyróżnienia dla par
tanecznych w konkursie tańca
góralskiego na Karnawale Tatrzańskim, Bukowina Tatrzańska, 9.02.2012 r.
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• I miejsce grupy śpiewaczej
dziewczyn.
• I miejsce – śpiew solowy
dziewczyny, nagroda indywidualna.
• I miejsce – muzyka, nagroda indywidualna na konkursie
muzyki i śpiewu im. A. Knapczyka-Ducha, 29.04.2012 r.
• I miejsce grupy śpiewaczej
dziewczyn, Przednówek w Polanach, 6.05.2012 r.
• II miejsce grupy śpiewaczej
dziewczyn, Konkurs Góralskiej
Pieśni Religijnej –Bachledówka, 12.05.2012 r.
• II miejsce –w konkursie śpiewu na Festiwalu Folkloru
Górali Polskich w Żywcu – Żywiec, 29.07.2012 r.
• II miejsce –w konkursie muzyki na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu – Żywiec,
29.07.2012 r.
• III miejsce –w konkursie śpiewu, grupa dziewczyn, Sabałowe
Bajania, Bukowina Tatrzańska,
10.08.2012 r.
• I miejsce „Złote Zbyrkadło”
dla grupy śpiewaczej dziewczyn, Konkurs śpiewu na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
w Zakopanem – 27.08.2012 r.

Kontakt:
Klub Akademicki „ARKA”
al. 29-Listopada 50
31-425 Kraków
tel. 12 662 51 78
e-mail: skalni@poczta.onet.pl

Klub Akademicki „ARKA”
Tekst: mgr inż. Michał Szanduła, kierownik Centrum Kultury Studenckiej

wodnim kierują się studenci organizując życie kulturalne dla całej
społeczności akademickiej Uniwersytetu Rolniczego.
Osoby zainteresowane światem
kultury studenckiej, poprzez swoje działania, urzeczywistniają przedsięwzięcia kulturalne na wysokim
poziomie, które są w dużej mierze
realizowane przez samych studentów, a także pracowników Uniwersytetu Rolniczego. Idąc naprzeciw
tym zapotrzebowaniom Klub Akademicki „ARKA” ma niezwykle
ciekawą ofertę, która stanowi wspaniałą odskocznię od uczelnianych
trudów i problemów. Studenci spotykają się w „ARCE”, aby rozwinąć
swoje zainteresowania, ale i w doskonałej atmosferze spędzić wolny czas
z przyjaciółmi oraz znajomymi.
Uwzględniając fakt, iż „ARKA”
jest jedynym klubem niekomercyjnym, możemy się pochwalić realizacją
bardzo ciekawych i poważnych przedsięwzięć, które odbywają się u nas. Do
najważniejszych z nich należą:
• Międzywydziałowy Turniej Artystyczny – studenci z każdego
wydziału Uniwersytetu Rolniczego walczą o przechodni puchar
Prorektora ds. Dydaktycznych
i Studenckich, prezentując swoje
umiejętności sceniczne.

• Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich
„Klamka” – przegląd ten ma
charakter konkursu i skierowany jest do amatorskich grup
artystycznych o profilu kabare-

towym działających przy uczelniach wyższych z całej Polski.
• Spotkania podróżnicze – to
cykl spotkań, podczas których
staramy się przybliżyć, kulturę, sztukę i charakterystyczne

Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich „Klamka”,
fot. Agnieszka Szanduła

Koncerty przyciągają zawsze duże grono gości, fot. Agnieszka Szanduła
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Klub Akademicki „ARKA”

Morze Kultury – tym hasłem prze-

•

•

•

•

•

cechy różnych miejsc na świecie. O swych podróżach opowiedzą podróżnicy, którzy tam
byli, doświadczyli czegoś niezwykłego i chcą podzielić się
tym z innymi.
Wieczory folkowe – muzyka,
śpiewy, tańce – to nowa ciekawa forma podróży w odległe
zakątki świata. Na takie wieczory zapraszane będą grupy artystyczne, które kultywują folklor
właściwy dla danego regionu na
świecie.
Podczas „Muzycznych nocy
w Arce” będziemy starali się
zaprezentować działalność różnych grup muzycznych działających na terenie Krakowa oraz
całego kraju.
Show Time Karaoke – „każdy
śpiewać może…” – właśnie tak
społeczność akademicka świętuje środek tygodnia nabierając
pozytywnej energii na kolejne
dni. W tym dniu akceptujemy
każdy TALENT!
Wyjazdy studenckie – to nauka i ciekawa przygoda. Promowanie turystyki kulturowej
pod szyldem Uniwersytetu
Rolniczego na stałe wpisało się
w kalendarium realizowanych
imprez. Transylwania, Rzym,
Budapeszt, Paryż, Wilno to
kierunki już dobrze znane studentom.
Otwarte Spotkania z Radą
Programową CKS – spotkania te skierowane są do całej społeczności akademickiej
zainteresowanej światem kul-

Każdy może znaleźć swój styl, fot. Agnieszka Szanduła

„Dni Jana Pawła II” 2012, fot. Gabriel Wojcieszek
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tury w naszej Uczelni. Na
spotkaniach tych odpowiemy
na wszystkie Wasze pytania,
uwzględnimy nowe pomysły
oraz zachęcimy do wspólnego
działania.
• Spektakle teatralne i kabaretowe – studenci mają możliwość prezentowania swoich
umiejętności na scenie. Dzięki temu, wiele osób ma szansę
rozwoju talentu oraz poszerzania zainteresowań. Niezwykle
ważny jest także fakt, że grupy
działające przy Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie mogą
często prezentować swe osiąg-

nięcia artystyczne na deskach
sceny „ARKI”.
To tylko kropla w morzu kultury! Zapraszamy, zatem przyszłych
studentów do udziału w realizacji
nowych ciekawych przedsięwzięć
kulturalnych, które mogą zagościć
na stałe w kalendarium organizowanych imprez.

Kontakt:
Klub Akademicki „ARKA”
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków
tel. 12 662 51 83
e-mail: arka@ur.krakow.pl

Klub „BUDA” – wspomnień czar
Andrzej Pawłowski, sekretarz Stowarzyszenia Wychowanków
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie

Pamięć i tradycja

są ważne nie tylko dla narodów, ale i dla małych ojczyzn czy społeczności lokalnych.
Są spoiwem międzypokoleniowej
integracji, łącząc przeszłe doświadczenia ze współczesnością. Taka
idea przeświecała nam przy reaktywacji „BUDY”.
Dawny Studencki Klub
„BUDA” powstał na fali „odnowy”
po październiku 1956 r. w Domu
Studenckim Wyższej Szkoły Rolniczej przy ulicy Stanisława Ziaji (obecnie ul. Jabłonowskich),
najpierw był małym klubikiem, ale
w miarę upływu lat rozrastał się
dzięki przychylności władz Uczel-

ni i prężnej działalności Rady
Uczelnianej Zrzeszenia Studentów
Polskich. Przez cały okres funkcjonowania „BUDY” kierowali nią studenci. Warto wspomnieć,
że w latach siedemdziesiątych doskonale kierował Klubem „BUDA”
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
(Rektor Uniwersytetu Rolniczego
2005-2012). Prawie do końca lat 70.
„BUDA” była ośrodkiem działalności kulturalnej braci studenckiej. Tu
działał teatrzyk małych form „Rezonans”, „Klub Piosenki” oraz sławny
na całą Polskę kabaret „Pod Budą”.
W 1972 r. Klub „BUDA” zdobył
I miejsce w konkursie Czerwonej

Róży na najlepszy klub studencki
w Polsce. Był to rok bardzo pomyślny dla studentów całej Uczelni: Zespół Góralski „SKALNI” zdobywa
Grand Prix V-go Festiwalu Studentów (Terpsychora 72), Kabaret „Pod
Budą” na FAMIE 72 brawurowo
zdobywa I miejsce i „Trójząb Neptuna”, a Konkurs Piosenki Studenckiej w Krakowie wygrywa i zostaje
laureatem I nagrody student Wydziału Leśnego Wacław Mastyk.
Klub „BUDA” przez 30 lat swego
istnienia był jednym z wyróżniających się klubów studenckich Krakowa – konkurował z powodzeniem
z „ŻACZKIEM”, „KARLIKIEM”,

Występy znanych polskich artystów w latach 70.
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Klub „BUDA” – wspomnień czar

Tekst:

Występ otwierający Klub Buda. Na scenie Marta Stanek-Piątkowska i Aleksy Gałka, fot. archiwum Stowarzyszenia
„ZAŚCIANKIEM” i innymi. Impreza goniła imprezę – koncerty,
spektakle teatralne i kabaretowe,
potańcówki i spotkania z ciekawymi ludźmi cieszyły się wielkim powodzeniem nie tylko u studentów,
ale także mieszkańców Krakowa.
W piwnicach Klubu nasz Kabaret
„Pod Budą” występował regularnie raz w tygodniu przez 8 lat przy
zawsze wypełnionej widowni. Premiery tego kabaretu (w sumie 8)
były swoistego rodzaju wydarzeniami kulturalnymi w skali ogólnopolskiej. Z Kabaretu wywiodła
się Grupa „Pod Budą” – działa-

jąca do dzisiaj, tak więc formacja
„Pod Budą” funkcjonuje już ponad 40 lat.
W 1978 r. rozpoczął się remont Domu Studenckiego
„BRATNIAK” i „BUDA” zawiesiła działalność.
Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów
Rolniczych w Krakowie postanowiło spełnić marzenia i reaktywować Klub „BUDA” – z ogromnym
wysiłkiem udało się – Klub został
oficjalnie otwarty 14 maja 2010 r.
w DS „BRATNIAK”, czyli w tym
samym miejscu co dawna „BUDA”.
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Mamy nadzieję, że jeszcze
w tym roku akademickim zaprosimy studentów, pracowników i absolwentów naszej Uczelni w jego
podwoje by wspólnie łączyć najlepsze dawne i współczesne doświadczenia w szeroko pojętej edukacji
kulturalnej.

Kontakt:
Klub „BUDA”
ul. Jabłonowskich 10/12
31-114 Kraków
tel. 12 341 44 72
e-mail: klub.buda@gmail.com

Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„HAGARD”
Tekst:
Zespół

dr inż. Tadeusz Kubacki
akademickim, ale również myśliwych i leśników. Sygnaliści z Wydziału Leśnego uświetniają wiele
ważnych wydarzeń z życia Uczelni. Kierownikiem zespołu jest mgr
Magdalena Worecka.
Repertuar zespołu obejmuje
wszystkie sygnały myśliwskie – porozumiewawcze oraz pokotowe, a także bogatą muzykę myśliwską wraz
z oprawą Mszy Hubertowskiej. Sztandarowym utworem wykonywanym
przez zespół jest oficjalny „Hejnał

Wydziału Leśnego”, skomponowany
przez Krzysztofa Kadleca – kompozytora muzyki myśliwskiej, przewodniczącego Komisji Muzyki Klubu
Sygnalistów Myśliwskich. Utwór ten
uświetnia wiele uroczystości na Wydziale Leśnym i Uniwersytecie Rolniczym. Zespół posiada w swoim
dorobku album muzyczny z muzyką myśliwską, który został wydany
z okazji 60-lecia istnienia Wydziału
Leśnego w Krakowie w 2009 r. i planuje nagrać kolejny.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD”

Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard” działa od 2001 r. jako
„Sekcja, Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich” Koła Naukowego
Leśników na Wydziale Leśnym. Zespół zrzesza uzdolnionych muzycznie studentów Wydziału Leśnego,
z różnych lat studiów, którzy pod
okiem wykwalifikowanego muzyka doskonalą swoje uzdolnia. Kultywują również tradycje łowieckie
poprzez grę sygnałów i muzyki myśliwskiej w środowisku nie tylko

Zespół w czasie Festiwalu Nauki, na Rynku Głównym w Krakowie. W środku dr inż. Tadeusz Kubacki
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Występ podczas spotkania przedświątecznego pracowników i studentów UR
Co roku „Hagard” uczestniczy w warsztatach gry na rogu
myśliwskim, a także wielu regionalnych konkursach sygnalistów myśliwskich, reprezentując Uczelnię
w Polsce i za granicą, gdzie zdobywa liczne nagrody. W 2009 r. z inicjatywy członków zespołu, odbył się
I Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”
na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Dzięki temu wydarzeniu,
małopolscy sygnaliści mogli po raz
pierwszy uczestniczyć w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Wojskiego”, a uczestnicy z całej Polski mogli poczuć magiczny klimat polowań królewskich
w Puszczy Niepołomickiej. Dzięki
ogromnemu wsparciu Władz Uniwersytetu Rolniczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie i Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowie-

ckiego z Nowego Sącza, Tarnowa
i Krakowa, konkurs doczekał się już
czterech edycji, kolejna odbędzie się
w 2013 r.
Zespół bierze też udział w corocznym Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Wojskiego”, który ma rangę Mistrzostw Polski i z roku na
rok ma w tej dziedzinie coraz większe osiągnięcia. Warto zaznaczyć, że
rok 2011 był wyjątkowy dla zespołu i to nie tylko ze względu na Jubileusz 10-lecia istnienia zespołu,
ale także ze wzgłędu na osiągnięcia. Podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu „O Róg Wojskiego”
w Brzegu, zespół „Hagard” zdobył
wicemistrzostwo Polski w kategorii
sygnałów myśliwskich, a w kategorii muzyki myśliwskiej zajął wysokie, trzecie miejsce. Tym sposobem
sygnaliści z zespołu „Hagard” dołączyli do ścisłej czołówki zespołów
sygnalistów w Polsce.
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Zespół wzbogaca dźwiękami rogów liczne wydarzenia i międzynarodowe konferencje poza Uczelnią,
organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie, Zarząd Okręgowy PZŁ
w Krakowie oraz uświetnia uroczystości kół łowieckich na terenie Polski południowej.
Obecnie zespół liczy 15 osób
i pracuje w dwóch grupach szkoleniowych – początkująca i średniozaawansowana, w których studenci,
pod okiem instruktora, rozwijają
swoje umiejętności.

Kontakt:
Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „HAGARD”
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
tel. 12 662 50 56
e-mail: rlkuback@cyf-kr.edu.pl

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
(URSS) Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tekst:

Anna Orlof, Przewodnicząca URSS

Jesteśmy

CO ROBIMY?
URSS działa na bardzo różnych
płaszczyznach życia akademickiego.
Zajmuje się interesami studentów
- zarówno tymi bardzo poważnymi, jaki i tymi służącymi kulturze
i rozrywce. To właśnie dzięki niej
m.in. przyznawana jest pomoc materialna, ustanawiane są dni i godziny rektorskie oraz organizowane są
różne imprezy i wyjazdy. Podstawowym zadaniem URSS jest reprezentowanie studentów przed władzami
UR, choć działa ona niezależnie
od władz Uczelni, wszystkich organizacji społecznych, politycznych
i zawodowych oraz administracji.
Samorząd, tworząc integralną część
samorządnej społeczności akademickiej, współdecyduje w sprawach
Uczelni oraz uczestniczy w za-

I otwarte zebranie URSS, fot. Andrzej Majerski

II Event Squash4you, fot. Andrzej Majerski
rządzaniu nią i jest współodpowiedzialny za realizację jej zadań.
URSS wpływa na pozycję studentów i na to, jaka polityka w stosunku do nich będzie prowadzona
przez władze Uczelni. Każdy student ma prawo brać udział w wyborach organów Samorządu, w jego

zebraniach, a także wyrażać opinie
i propozycje w zakresie spraw należących do jego zadań. W ramach
Samorządu Studentów działają też
liczne komisje, m.in. Komisja ds.
Kultury i Promocji, Komisja ds.
Współpracy z Zagranicą czy też Komisja ds. Rozwoju i Nauki.
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS)

organizacją zrzeszającą
osoby, które angażują się w sprawy Uczelni i jej studentów. Bo któż
wie lepiej, jakie problemy mają studenci, jak nie oni sami? Dlatego
zgodnie z tą zasadą funkcjonuje
Uczelniana Rada Samorządu Studentów UR - prężnie działająca organizacja ukierunkowana na dobro
całej ponad 12 tysięcznej społeczności akademickiej!

STUDIA TO NAUKA I ZABAWA
Samorząd dba również o to, aby studentom nie brakowało pozanaukowych atrakcji. Zajmuje się, zatem
organizacją:
• obozu adaptacyjnego Adapciak
UR,
• cyklicznej imprezy dla żaków
z pierwszego roku Dnia Beana,
• eventów Squash,
• Ogólnopolskiej Konferencji
Turystyka Wiejska i Promocja
Dziedzictwa Kulturowego,
• Dnia Otwartego Uniwersytetu
Rolniczego,
• Festiwalu Kultury Studenckiej
(Extremalia UR),
• akcji charytatywnej w ramach
Studenckiego Koła Przyjaciół
Dzieci,
• rajdów turystycznych,
• imprez w klubach krakowskich,
• wyjazdów szkoleniowych i zagranicznych współorganizowanych z Centrum Kultury
Studenckiej,
• wakacyjnego, bezpłatnego
Biura Kwater.
W maju 2011 r. studenci podjęli się nakręcenia LipDub’a. Zapraszamy do obejrzenia oficjalnego
LipDub’a Uniwersytetu Rolniczego. YouTube – hasło: LipDub UR
NA FORUM KRAJOWYM
URSS UR współtworzy Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa (PSSUK)
oraz Porozumienie Samorządów
Studenckich Uczelni Rolniczych
(PSSUR). Jest także członkiem

„Extremalia” 2012, fot. Archiwum URSS

Obóz Adaptacyjny „Adapciak 2012” dla studentów I roku
największej i najważniejszej organizacji studenckiej w kraju – Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej.
Jednak przede wszystkim
Uczelniana Rada Samorządu Studentów, to grupa silnie zmotywowanych ludzi, pełnych nowych
pomysłów i wciąż chętnych do ich
realizowania. Jeśli chcesz na studiach zrobić coś dla siebie i innych,
koniecznie włącz się w działania Samorządu i odwiedź nas w Starym
Gmachu w pokoju nr 39. Jako stu-
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dent jedynego w Polsce Uniwersytetu Rolniczego odwiedzać nas
możesz o każdej porze dnia i nocy :)
Zacznij więc działać w szeregach
URSS, a na pewno nie pożałujesz!

Kontakt:
Uczelniana Rada Samorządu
Studentów
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 94
e-mail: urss@ur.krakow.pl

Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na poszczególne kierunki studiów (cd.)
PRZEDMIOT
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów:
przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Informatyka

• Biologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika,
• Ekonomia, Zarządzanie,
• Geodezja i Kartografia, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka
Odpadami

Matematyka

• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika,
• Ekonomia, Zarządzanie, Towaroznawstwo,
• Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Architektura
Krajobrazu, Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Żywności i Żywienie
Człowieka, Dietetyka, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne
Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

WOS

• Ekonomia, Zarządzanie
• Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Język obcy
j. ang., j. włoski, j. franc.,
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