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Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze 
i uwzgl dnianych w rekrutacji 

na poszczególne kierunki studiów 
w roku akademickim 2015/2016

PRZEDMIOT
(poziom podstawowy 

lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podzia  wg rodzajów kierunków studiów:

przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Biologia

• Biologia, Biotechnologia, Le nictwo, Ochrona rodowiska, Ogrodnictwo, 
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria

• Ekonomia, Zarz dzanie, Towaroznawstwo, Zarz dzanie rodowiskiem 
Przyrodniczym,

• In ynieria rodowiska, Architektura Krajobrazu, Technika Rolnicza i Le na, 
Zarz dzanie i In ynieria Produkcji, Technologia ywno ci i ywienie Cz owieka, 
Dietetyka, Jako  i Bezpiecze stwo ywno ci, In ynieria i Gospodarka Wodna, 
Odnawialne ród a Energii i Gospodarka Odpadami 

Chemia

• Biologia, Biotechnologia, Le nictwo, Ochrona rodowiska, Ogrodnictwo, 
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria

• Towaroznawstwo, Zarz dzanie rodowiskiem Przyrodniczym,

• In ynieria rodowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu, 
Technika Rolnicza i Le na, Zarz dzanie i In ynieria Produkcji, Technologia 

ywno ci i ywienie Cz owieka, Dietetyka, Jako  i Bezpiecze stwo ywno ci, 
In ynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne ród a Energii i Gospodarka 
Odpadami

Fizyka 
z astronomi

• Le nictwo, Ochrona rodowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,

• Towaroznawstwo, Zarz dzanie rodowiskiem Przyrodniczym,

• Geodezja i Kartogra  a, Gospodarka Przestrzenna, In ynieria rodowiska, 
Technika Rolnicza i Le na, Zarz dzanie i In ynieria Produkcji, Technologia 

ywno ci i ywienie Cz owieka, Dietetyka, Jako  i Bezpiecze stwo ywno ci, 
In ynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne ród a Energii i Gospodarka 
Odpadami 
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Koleżanki i Koledzy,

Rozpoczynacie okres planowania swojej 
przyszłości. Wyznaczacie cele i  rozmy-
ślacie 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 zagro-
żeń 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 ofertą edukacyjną 
i w Wasze ręce oddajemy „przewodnik” dla przyszłych studentów Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dowiecie się z niego 
nie tylko, jaka jest specyfi ka poszczególnych kierunków studiów, ale rów-
nież, jakie możliwości daje Wam studiowanie w naszej Uczelni. Jakim za-
pleczem naukowym i socjalnym dysponujmy, abyście z przyjemnością i sa-
tysfakcją 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 labo-
ratoriach oraz praktyki krajowe i zagraniczne. Studia to przede wszystkim 
poszerzenie Waszej wiedzy i  umiejętności oraz ugruntowanie postaw, to 
kształtowanie własnej osobowości. To także okres zawierania nowych zna-
jomości i  czerpania z  tego co daje „życie studenckie”. To czas aktywnego 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

To od Was zależy jak wykorzystacie czas studenckiej młodości. My da-
jemy Wam możliwość studiowana w  przepięknym „Studenckim” mieście 
Krakowie, w  atmosferze wzajemnego poszanowania i  życzliwości. Dajmy 
szansę 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 kwalifi kacje i wyma-
rzoną pracę oraz radośnie wspominać okres życia studenckiego. Życzymy 
skutecznych poszukiwań, satysfakcjonujących wyborów i owocnych postę-
powań kwalifi kacyjnych.

Do zobaczenia na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 
w naszej Uczelni.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
Tekst: Katarzyna Staszewska, II rok Zarządzania

To najstarszy wydział Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Mieści się 
on w budynku Collegium Godlew-
skiego przy al. Mickiewicza 21. Jest 
to siedziba władz zarówno Wydzia-
łu jak i  Uczelni. Obecnie Wydział 
oferuje cztery kierunki w  trybie 
dziennym i zaocznym:
• Zarządzanie,
• Ekonomia,
• Ochrona Środowiska,
• Rolnictwo.
Studia to nie tylko nauka i obowiąz-
ki, lecz także możliwość poznania 
wspaniałych ludzi oraz rozwoju swo-
ich zainteresowań i  pasji. Mamy dla 

Ciebie wspaniałą wiadomość. Na na-
szym Wydziale działają koła nauko-
we: Koło Naukowe Rolników oraz 
Koło Naukowe Ekonomistów, które 
prowadzą działalność w  różnych 
sekcjach. Koła naukowe, oprócz sesji 
naukowych, organizują również wy-
cieczki – nasi studenci byli w  Azer-
bejdżanie, nad Bajkałem czy w Gru-
zji. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Na naszym Wydziale prowa-
dzony jest program wymiany stu-
dentów w  ramach międzynaro-
dowego programu ERASMUS+. 
Jeśli lubisz poznawać nowe 
miejsca, nowych ludzi oraz inną 

kulturę ten program jest dla Cie-
bie. Umożliwia on wyjazd stu-
dentom na praktyki oraz część 
studiów za granicę. Nasi studenci 
wyjeżdżają do takich miejsc jak:
• Niemcy,
• Słowacja,
• Czechy,
• Francja,
• Hiszpania,
• Włochy i wiele innych.

NASZ SAMORZĄD
Wszystkich tych, którzy chcą się 
zaangażować w  działalność orga-
nizacji studenckich zapraszamy 

Collegium Godlewskiego – siedziba władz Uczelni i Wydziału
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już dziś do współpracy z  Wydzia-
łową Radą Samorządu Studentów. 
Działając razem z  władzami Wy-
działu jesteśmy przedstawicielami 
naszych koleżanek i  kolegów. Or-
ganizujemy dni adaptacyjnie dla 
pierwszaków, rajd wydziałowy, bal 
wydziałowy. Wraz z  Klubem Aka-
demickim „ARKA” tworzymy wy-
darzenie, jakim jest „Wesele Studen-
ckie”. Impreza ta cieszy się wielką 

Koło Naukowe Rolników – sekcja chemii środowiska

Koło naukowe rolników – sekcja łąkarstwo (wyjazd do Azerbejdżanu)

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

Z PIERWSZEJ RĘKI
Ewa Galus, III rok Ekonomii
Atmosfera, jaka panuje na na-
szym Wydziale już nie raz do-
prowadziła mnie do łez śmiechu. 
Poznałam tu wielu wspaniałych 
ludzi, którzy zostaną w mojej pa-
mięci do końca życia. Jestem już 
dzisiaj pewna, że gdybym miała 
wybierać po raz drugi kierunek 
i  miejsce studiów, również wy-
brałabym WR-E.
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popularnością. Bierzemy udział 
w różnego rodzaju akcjach charyta-
tywnych: „Szlachetnej paczce” czy 
„Akcji SOS dla zwierząt”. 

Tradycją jest też udział stu-
dentów naszego Wydziału w Balu 
Beana, Międzywydziałowym Tur-
nieju Artystycznym i wielu innych 
imprezach. 

Jeśli macie nowe pomysły, któ-
rymi chcecie się podzielić oraz 
jeśli macie mnóstwo niespożytej 
energii to zapraszamy już dziś do 
siedziby samorządu mieszczą-
cej się w  pokoju nr 39. Można 
też pisać na e-maila: wrsswre@
gmail.com. Zachęcamy również 
do polubienia naszej strony na 
facebook’u: Studenci Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego UR, 
na której znajdziecie wiele przy-
datnych z  perspektywy studenta 
informacji. Każdy z Was ma real-
ną szansę współpracy z nami!

Przyjdź i  zobacz, a  sam się 
przekonasz, że studia na Wydzia-
le Rolniczo-Ekonomicznym to 
nie tylko nauka to także wielu 
wspaniałych ludzi, którzy robią 
coś po to aby studentom było jak 
najlepiej.

Kontakt:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków 

tel. 12 662 43 32

e-mail: wrol@ur.krakow.pl

Studenckie Wesele

Szlachetna Paczka

Dni Otwarte
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Wydział Leśny
Tekst: Marcin Starzyk, II rok Leśnictwa, wiceprzewodniczący WRSS

Wydział Leśny kształci przyszłych 
leśników, ale nie tylko. Od całkiem 
niedawna na naszym Wydziale 
funkcjonuje unikatowy w kraju kie-
runek Zarządzanie Środowiskiem 
Przyrodniczym, powstały w  roku 
akademickim 2013/2014. Kieru-
nek Leśnictwo prowadzony jest 
w systemie dwustopniowym. Studia 
I stopnia inżynierskie trwają 7 seme-
strów (3,5 roku), po nich uzyskuje 
się tytuł inżyniera. Studia II stopnia 
to studia magisterskie trwające trzy 

semestry (1,5 roku). Po tym stop-
niu przed nazwiskiem przybywa 
nam już sześć literek „mgr inż.”. Na 
studiach stacjonarnych do wyboru 
są dwie specjalności: Gospodar-
ka Leśna oraz Ochrona Zasobów 
Leśnych. Pierwsza z  nich porusza 
bardziej tematy gospodarcze i tech-
niczne związane z  przyszłą pracą 
leśnika, natomiast druga specjal-
ność skupia się bardziej na ochronie 
lasów i przygotowuje studentów do 
pracy w parkach narodowych bądź 

krajobrazowych. Na Wydziale pro-
wadzone także są studia niestacjo-
narne, również dwustopniowe, ale 
tylko na specjalności Gospodarka 
Leśna. Wydział prowadzi też 4-let-
nie studia doktoranckie. 

CZY TO DLA MNIE?
TAK! Na Wydziale Leśnym KAŻ-
DY znajdzie coś dla siebie, po-
cząwszy od umysłów ścisłych przez 
przyrodników aż do humanistów. 
Wiadomo, są to studia inżynierskie, 

Międzynarodowa Konferencja Studentów Leśnictwa INTERFOB – Francja 2013
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więc dobra znajomość matematyki, 
fi zyki czy chemii ułatwi życie na 
tym kierunku, lecz i humaniści dają 
sobie radę z  ofertą programową. 
Wybierając nasz Wydział będziesz 
mógł rozwijać swoje zainteresowa-
nia praktycznie w  każdej dziedzi-
nie. Studenci udzielają się w  Kole 
Naukowym Leśników (sites.google.

com/site/kolonaukowelesnikow), 
które ma do zaoferowania wiele róż-
nych sekcji. U nas możesz poszerzyć 
swoją wiedzę z  zakresu fotografi i 
w  Sekcji Dokumentacji Fotogra-
fi cznej, możesz poznać nowoczes-
ne systemy pomagające leśnikom 
np. w  Sekcji Geomatyki. Jeśli lu-
bisz spędzać godziny wędrując po 

lesie i nasłuchując odgłosów ptaków 
z  pewnością zapiszesz się do Sekcji 
Ornitologicznej, jeżeli natomiast 
wolisz „przyziemne” sprawy, Sekcja 
Gleboznawstwa i  Siedliskoznaw-
stwa stoi dla ciebie otworem, chyba 
że szukasz owadów wtedy musisz 
udać się do Sekcji Entomologicznej. 
Oczywiście nie wymieniłam tutaj 
wszystkich sekcji KNLu, gdyż jest 
ich naprawdę sporo i  każda z  nich 
działa bardzo dobrze. Przynależ-
ność do Koła Naukowego jest nie 
tylko dobrym sposobem na rozsze-
rzenie zainteresowań i ciekawe spę-
dzenie czasu, jest to też dobra droga 
do uzupełnienia wiedzy z  wykła-
dów czy ćwiczeń, co niejednokrot-
nie pomaga osiągnąć lepsze wyniki 
na egzaminach czy kolokwiach. 

Poza siedzeniem na ćwicze-
niach i  wykładach, każdy może 

Panel wykładowy konferencji zorganizowanej przez Samorząd.
Ustroń 2014, fot. Róża Działach

VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa – Wisła 2014, fot. Róża Działach
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uczestniczyć w  wyjazdach. Wiele 
z  nich organizuje wyżej wspo-
mniane koło naukowe. Studenci 
odwiedzili m. in. Pomorze, Ukrai-
nę, Bajkał, Krym czy Gruzję. 

NIE SAMĄ NAUKĄ LEŚNIK 
ŻYJE… CZYLI WRSS
Wydziałowa Rada Samorządu Stu-
dentów jest bardzo dobrze dzia-
łającą organizacją. Do głównych 
działań prowadzonych przez nas 
należą m.in.: ochrona praw studen-
ta, prezentacja Wydziału na szczeb-
lu krajowym i  międzynarodowym. 
WRSS jest łącznikiem między 
studentami a  pracownikami dy-
daktycznymi i  władzami Wydziału 
oraz Uczelni. Jako Samorząd stara-
my się jak najlepiej rozreklamować 
Wydział – robimy to przez uczest-
nictwo w konferencjach, dniach ot-
wartych czy festiwalach nauki. Nasz 
Samorząd wiele inicjatyw podejmu-
je w  ramach podpisanego w  2008 
roku Porozumienia Samorządów 
Wydziałów Leśnych z  Krakowa 
Poznania i  Warszawy. Porozumie-
nie to dało nam wiele możliwości 
nie tylko na rozszerzenie wiedzy 
na temat leśnictwa, ale także na po-
znanie niesamowitych ludzi. Dzięki 
temu nasze samorządy organizują, 
co roku, dwie konferencje – szko-
leniową oraz ogólną, która dotyczy 
problemów leśnictwa. Im więcej 
osób chętnych do działania tym ła-
twiej coś zorganizować, dlatego też 
np. wspólnie organizujemy wyjazdy 

na zagraniczne konferencje, w  tym 
InterFOB, czyli na Międzynarodo-
we Spotkanie Studentów Leśnictwa 
i  Technologii Drewna (www.inter-
fob.com). Samorząd organizuje też 
wiele przedsięwzięć ogólnowydzia-
łowych jak Konkurs fotografi czny 
FOTOLEŚNIK, Bal Leśnika, czy 
Dzień Leśnika. Samorząd także 
może nauczyć wielu przydatnych 
rzeczy, uczy nas organizacji oraz 
działania w grupie.

WYDZIAŁ LEŚNY. I CO DALEJ?
Absolwenci są przygotowani do 
pracy w  wielu sektorach związa-
nych z  leśnictwem, ochroną przy-
rody czy nawet zagospodarowa-
niem przestrzeni. Uzyskana wiedza 
i  umiejętności na wszystkich spe-
cjalnościach studiów umożliwiają 

m.in. prowadzenie fi rm usługo-
wych, a także podejmowanie pracy 
w  prywatnych podmiotach gospo-
darczych działających na rzecz leś-
nictwa oraz ochrony środowiska. 
Nowo otwarty kierunek, unikato-
wy w  skali kraju, jakim jest Zarzą-
dzanie Środowiskiem Przyrodni-
czym, daje możliwość zatrudnienia 
na samodzielnych stanowiskach do 
obsługi inwestycji oddziałujących 
na środowisko.

Kontakt:

Wydział Leśny

al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków 

tel. 12 662 50 01

e-mail: wles@ur.krakow.pl

Z PIERWSZEJ RĘKI
Karolina Polaszek, II rok Leśnictwa
Od kiedy dowiedziałem się, że 
istnieje taki kierunek w  naszym 
kraju, pomyślałam, chcę studiować 
leśnictwo, bo to moja droga do ka-
riery. Odkąd jestem w samorządzie 
poznałam wiele wspaniałych ludzi, 
mogę na nich liczyć. Codziennie 
mam też szansę poznawać studen-
tów z  innych kierunków naszej 
Uczelni oraz przekonać się jak wy-
gląda nabywanie wiedzy i doświad-
czenia na innych wydziałach. Zwykły szary człowiek nawet nie spodzie-
wa się ile ten kierunek kryje w sobie piękna!
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Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt
Tekst: Karolina Wicher-Maciejczyk, III rok Rybactwa

Ciekawi Cię otaczający świat, zwie-
rzęta? Chciałbyś poznać ich rolę 
w  dzisiejszym świecie, jak o  nie 
dbać, hodować, zrozumieć, dlacze-
go na poszczególne bodźce reagują 
tak, a  nie, inaczej, dowiedzieć się 
więcej o poszczególnych gatunkach 
ich uwarunkowaniach genetycz-
nych, a  przy tym zastanawiasz się, 
jak połączyć swoją pasję z  przyszłą 
pracą? – na naszym Wydziale bę-
dziesz mógł otrzymać odpowiednie 
wykształcenie, które pozwoli Ci się 

zrealizować i co najważniejsze – da 
odpowiedź na te pytania.

NASZA OFERTA:
Wydział Hodowli i  Biologii Zwie-
rząt umożliwia zdobywanie wiedzy 
w  ciągu trójstopniowego systemu 
kształcenia, który obejmuje:
• studia inżynierskie,
• studia magisterskie,
• studia doktoranckie.
Studia prowadzone są na trzech kie-
runkach:

• Zootechnika – specjalności:
Hodowla zwierząt,
Hodowla i użytkowanie koni,
Hodowla ekologiczna i  ochrona 
zwierząt,
Prewencja weterynaryjna 
i ochrona zdrowia zwierząt,
Hodowla zwierząt towarzyszą-
cych i  egzotycznych (nowa spe-
cjalność),

• Rybactwo – specjalność:
Ichtiobiologia, gospodarka ryba-
cka i ochrona wód,

Ognisko integracyjne WHiBZ, zdjęcia Katarzyna Olczak
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• Biologia – specjalność:
Biologia stosowana.

Edukacja na naszym Wydziale nie 
opiera się tylko na przedstawianiu 
suchych faktów, albowiem pozwa-
la samemu doświadczyć, poznać 
i  zrozumieć wybrane zagadnienia, 
a nawet badać, odkrywać i zgłębiać 
interesujące nas studentów tema-
ty z  zakresu nauk rolniczych. Cały 
proces kształcenia odbywa się w kil-
ku formach, takich jak:
• wykłady,
• ćwiczenia,
• seminaria,
• praktyki zawodowe.

TO NIE WSZYSTKO!
Na Wydziale funkcjonują trzy koła 
naukowe: Koło Naukowe Zootech-
ników, Koło Naukowe Rybaków 
i  Koło Naukowe Biologów. Stu-
denci mogą w nich pogłębiać swo-
ją wiedzę poprzez wykonywanie 
własnych doświadczeń pod opieką 
naszych wykładowców. Wyniki 
badań mamy okazję przedstawić 
między innymi na odbywającej się, 
co roku, Wydziałowej Sesji Kół 

Naukowych, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem, zarówno wśród 
naszych prowadzących, studentów, 
jak i  osób z  zewnątrz, zaintereso-
wanych wykonywanymi przez nas 
doświadczeniami.

SAMORZĄD
Nasza studencka społeczność po-
siada również prężnie działający 

Samorząd studencki, który zrzesza 
studentów chcących i  lubiących 
działać na płaszczyźnie kultural-
nej, społecznej, czy też naukowej. 
Jesteśmy współorganizatorem Balu 
Beana – czyli otrzęsin studentów 
I  roku. Jest to doskonały czas do 
poznania i  integracji wszystkich 
studentów, jak i  odkrywania wsze-
lakich talentów. Dla studentów 

Wyjazd w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Żywienie i paszoznawstwo” 
do gospodarstwa SK Michałów w Lubczy

Festiwal Nauki w Krakowie

Ćwiczenia z przedmiotu 
Herpetofauna wód śródlądowych
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I  roku organizujemy również spot-
kania, na których staramy się dzielić 
swoim doświadczeniem. Organi-
zujemy również zbiórki żywności 
dla zwierząt, konkursy, imprezy 
integracyjne, rajdy i  wiele innych 
rzeczy, w  których naprawdę warto 
wziąć udział.

STUDIA I CO DALEJ? PRACA?
Studia na Wydziale Hodowli i Bio-
logii Zwierząt umożliwiają pracę 
miedzy innymi w:
• ogrodach zoologicznych,
• doradztwie rolniczym,
• zakładach hodowli roślin i zwie-

rząt,
• stacjach sanitarno-epidemiolo-

gicznych,
• przedsiębiorstwach zajmujących 

się przetwórstwem surowców 
i  produktów pochodzenia zwie-
rzęcego,

• gospodarstwach stawowych,
• laboratoriach przemysłu farma-

ceutycznego i spożywczego,
• służbach ochrony środowiska,
• jednostkach monitorowania 

zdrowia publicznego,
• zakładach produkujących paszę 

dla zwierząt.

Z PIERWSZEJ RĘKI
Jarosław Wierzbicki, absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na 
kierunku Rybactwo

Od dziecka interesowałem się ogólnie pojętą biologią, ten temat zawsze 
był gdzieś niedaleko mnie. Czasami był to wyjazd z tatą na ryby, a innym 
razem spacer po lesie. O samym kierunku Rybactwo dowiedziałem się 
pocztą pantofl ową od starszego kolegi, który niezwykle cenił sobie te 
studia. Pomyślałem wówczas: skoro interesuję się tą tematyką, to dlacze-
go nie spróbować? Podczas studiów mogłem rozwijać swoje zaintereso-
wania i umiejętności najpierw, jako członek, a później przewodniczący 
Koła Naukowego Rybaków. Czas spędzony podczas działalności Koła 
był najbardziej pouczający poprzez częste wystąpienia, festiwale nauki, 
dni otwarte oraz noce naukowców organizowane przez nasz Uniwersy-
tet. Przez te lata nabrałem pewności siebie, rozwinąłem umiejętności in-
terpersonalne, a ponadto nauczyłem się odpowiedzialności i pracy w ze-
spole. W toku studiów poznałem wiele ciekawych osób z jednej strony 
były to koleżanki i koledzy – z którymi miałem przyjemność zdobywać 
wiedzę, a z drugiej wykładowcy – w obu tych grupach znajdują się osoby, 
które uważam za swoich przyjaciół.

Kontakt:

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków 

tel. 12 662 40 66

e-mail: whbz@ur.krakow.pl
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Wydział Inżynierii 
Środowiska i Geodezji
Tekst: Karolina Kubies

Priorytetowym zadaniem Wydziału 
jest wykształcenie rzeszy studentów, 
którzy w  przyszłości będą najlep-
szymi w  swojej dziedzinie specjali-
stami. Dbając o  to, aby za kilka lat 
odznaczali się wszechstronnymi 
zdolnościami, zachęcamy ich do 
aktywnego udziału we wszystkich 
formach działalności studenckiej. 
Nie sposób opisać dobrze każdego 
przejawu aktywności naukowej, ale 
nadmienić należy najbardziej istot-
ne, które wpływają i wpływać będą 
na rozwój młodych ludzi.

KSZTAŁCENIE NA PIĘCIU 
PRZYSZŁOŚCIOWYCH 
KIERUNKACH
Oferta dydaktyczna WIŚiG-u  jest 
niezwykle atrakcyjna dla maturzy-
stów. Oferowanych jest bowiem aż 
pięć kierunków, które niezwykle do-
brze się rozwijają, a co najważniejsze 
uważa się je za niezwykle przyszłoś-
ciowe. Te dwa, pozornie banalne 
fakty, sprawiają, że przy obecnej 
konstrukcji rynku pracy, propo-
zycja Wydziału jest bardzo kuszą-
ca, ponieważ w  wielu wypadkach 

pracodawcy poszukują wysoko wy-
kwalifi kowanych specjalistów po 
kierunkach takich jak: Inżynieria 
i  Gospodarka Wodna, Inżynieria 
Środowiska, Geodezja i  Kartogra-
fi a, Gospodarka Przestrzenna czy 
Architektura Krajobrazu. Oznacza 
to, że absolwentom WIŚiG-u  UR 
często jest łatwiej znaleźć atrakcyj-
ne miejsce zatrudnienia.

KOŁA NAUKOWE
Osoba, która została przyjęta do 
grona studentów WIŚiG-u  nie 

Ognisko Samorządowe
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pozostaje na pastwę losu, a jej moż-
liwości rozwoju nie są odłożone 
w  kąt. Każdy z  kierunków na Wy-
dziale ma swoje koło naukowe. Pięć 
niezwykle prężnych grup działa nie-
przerwanie od lat i pozwala na stałe 
podwyższanie swoich umiejętności 
dzięki ogromnej liczbie wyjazdów 
i  konferencji oferujących zarówno 
zajęcia praktyczne jak i  rozważa-
nia teoretyczne. Koła naukowe są 

wspomagane organizacyjnie przez 
władze WISiG, co znacznie ułatwia 
dokonywanie coraz to nowszych 
badań. Warto wspomnieć o projek-
cie o nazwie „101 murali dla Krako-
wa”, w który zaangażowane są osoby 
z  kół naukowych. Jest to program 
skupiony obecnie na Zabłociu oraz 
stopniowo wkraczający na teren 
Nowej Huty, którego celem jest 
tworzenie dzieł sztuki w miejscach, 

w których ludzie nie będą mogli ich 
przeoczyć. Idei należy przyklasnąć, 
wszakże szare blokowe osiedla po-
trzebują ozdoby, która wprowadzi 
nieco kolorytu do miasta. 

NIE TYLKO NAUKA
W  wolnym czasie staramy się być 
widoczni i  uczestniczyć w  różnych 
ciekawych wydarzeniach nauko-
wych i  kulturalnych. Oto kilka 
przykładów. Dzień Geodety i  In-
żyniera. W  tym roku już po raz 9. 
odbyła się ta impreza, która ma na 
celu połączenie świetnej zabawy, in-
tegracji i zdobywania nowej wiedzy. 
Uczestnicy, reprezentujący poszcze-
gólne kierunki, rywalizują ze sobą 
w różnych konkurencjach, poczyna-
jąc od zawodów sportowych, skoń-
czywszy na konkursie wiedzy i  tak 
zwanej Bitwie Kierunków. Oprócz 
wiedzy liczy się kreatywność, spryt 
oraz wsparcie kolegów studiujących 
ten sam kierunek. Inna inicjatywa 
to Wielka Lekcja Inżynierii Śro-
dowiska i  Geodezji. Pozwala ona 
nie tylko na zapoznanie się z ofertą 
dydaktyczną, ale również na realną 
ocenę potencjalnego miejsca stu-
diów. Dla młodej osoby, która lada 
moment ma podejmować jedną 
z  najważniejszych decyzji w  ży-
ciu, jest to doskonała okazja, aby 
sprawdzić czy podjęcie nauki w tym 
miejscu będzie właściwą decyzją. 
Warto wspomnieć, że w  całą akcję 
zaangażowane są władze Wydzia-
łu oraz jego pracownicy. Równie 

Dzień Geodety i Inżyniera
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intersujące jest organizowane przez 
Wydziałową Radę Samorządu Stu-
dentów GEOparty. Impreza or-
ganizowana w  krakowskim klubie 
i  przyciąga coraz więcej uczestni-
ków chcących świętować rozpoczę-
cie nowego roku akademickiego. 
Uczestniczymy również w  festiwa-
lach nauki, nocy naukowców, Juwe-
naliach, a także akcji krowidawstwa 
i  zbierania plastikowych nakrętek. 
Nie można pominąć naszych koszu-
lek, które nie tylko pomagają nam 
w  identyfi kacji, ale też są jednym 
z  elementów łączących wszystkich 
żaków z WIŚiG-u.

Jak widać, studia na Wydziale In-
żynieri i Środowiska i  Geodezji 
Uniwersytetu Rolniczego to do-
skonała okazja do zdobycia wy-
kształcenia, poszerzenia swoich 
horyzontów, szlifowania praktycz-
nych umiejętności, a przy tym wy-
bierając to miejsce nie będziecie się 
nudzić i zapewnicie sobie świetlaną 
przyszłość, a także poznacie niesa-
mowitych ludzi.

Kontakt:
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków 
tel. 12 662 41 28
e-mail: wisig@ur.krakow.pl

Z PIERWSZEJ RĘKI
Gabriela Hepko
Pięć kierunków my tutaj mamy, 
Na dwóch kampusach rozlokowanych, 
Masa studentów się u nas przewija 
Bo to największy w Uczelni Wydział 
U nas nikt nigdy Cię nie zanudzi, 
Mamy najle pszą atmosferę i super ludzi,
A jeśli z nauką nie będzie Ci za pan brat,
Pamiętaj, pięknych kobiet jest tu cały świat!

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

Wielka lekcja inżynierii 
środowiska i geodezji
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Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa
Tekst: Kinga Klimek, III rok Ogrodnictwo
Justyna Kukiełka, III rok Ogrodnictwa
Grzegorz Sopicki, V rok Biotechnologia

– Czym jest Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa na Uniwersytecie Rol-
niczym w Krakowie?
Jest najlepszym Wydziałem na ca-
łym UR!
– Spytacie moi drodzy ,,dlaczego?”
Wydział nasz jest jak zlepione ko-
mórki plastra miodu – uczy nas 
współpracy i  trzyma mocno razem. 
Nie jest może największy, czy też 
najliczniejszy, spośród wszystkich 

wydziałów. Mimo swojego młodego 
wieku (WBiO po przekształceniach 
powstał dopiero w 2014 roku!) po-
siada bogatą, ponad 45.  letnią tra-
dycję Wydziału Ogrodniczego oraz 
Międzywydziałowego Kierunku 
Biotechnologia. Dzięki przyłączeniu 
kierunku Biotechnologia do Wy-
działu Ogrodniczego została posze-
rzona i uatrakcyjniona oferta kształ-
cenia dla przyszłych i  obecnych 

studentów. Dziś mamy coś, co nie 
jest aż tak widoczne na innych wy-
działach – WSPÓŁPRACĘ, aby 
realizować wspólne działania, cele, 
marzenia czy projekty.

OFERTA EDUKACYJNA
Na Wydziale Biotechnologii 
i  Ogrodnictwa prowadzone są 
obecnie dwa kierunki: Biotechno-
logia oraz Ogrodnictwo.

Wycieczka integracyjna do Zakopanego
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Wybierając kierunek Ogrodnictwo 
na I stopniu student ma do wyboru 
5 specjalności:
• Rośliny lecznicze i prozdrowotne,
• Agroekologia i ochrona roślin,
• Ogrodnictwo z marketingiem,
• Bioinżynieria,
• Sztuka ogrodowa.

Na II stopniu student Ogrodnictwa 
ma do wyboru trzy dodatkowe spe-
cjalności, oprócz wymienionych 
wyżej:
• Warzywnictwo,
• Sadownictwo,
• Rośliny ozdobne.

Natomiast na kierunku Biotech-
nologia specjalnością na I  stopniu 
jest Biotechnologia stosowana, na 
II stopniu kształcenia mamy dwie 
opcje do wyboru:
• Biotechnologia stosowana,
• Analityka biotechnologiczna.

Nasz Wydział rozwija się w  sposób 
dynamiczny i  nie miałoby to miej-
sca gdyby nie nasi wspaniali Dzie-
kani, których autorytet oraz duże 
doświadczenie, szeroka wiedza oraz 
otwartość na pracę ze studentami 
sprawiają, że WBiO stanowi idealne 
miejsce na rozwój pasji, kariery, zain-
teresowań i pogłębiania wiedzy.

Oprócz nowoczesnego wyposaże-
nia laboratoriów, specjalistycznych 
pracowni oraz sal dydaktycznych 
posiadamy olbrzymie zaplecze 
dydaktyczne, czekające na Was – 
przyszłych studentów. Wydział 
gwarantuje możliwość wyjazdu na 
roczne PŁATNE praktyki w USA, 
a dla osób wolących odbyć praktyki 

Bal Ogrodnika 2013

Spotkanie wigilijne
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w  kraju – blisko Krakowa posiada 
ofertę praktyk w  licznych stacjach 
doświadczalnych naszego Uni-
wersytetu, fi rmach ogrodniczych, 
zielarskich, biotechnologicznych, 
laboratoriach itp.

PRZECIEŻ NIE SAMĄ NAUKĄ 
ŻYJE CZŁOWIEK!
Nasz Wydział posiada prężnie 
działający Samorząd. Organizu-
jemy niezliczoną ilość inicjatyw 
studenckich, angażujemy się w ży-
cie kulturalne Krakowa, zwiedza-
my Polskę i  dalekie kraje. Przede 
wszystkim jednak walczymy o Was 

– studentów! Nie pozwolimy 
Wam się nudzić! Bronimy praw, 
pomagamy rozwiązywać problemy 
socjalno-bytowe (działamy w  ko-
misji stypendialnej), dbamy o  ja-
kość waszego kształcenia, mamy 
wpływ na najważniejsze decyzje 
związane z Wydziałem.

Z  nami nie można się nudzić! 
Rajd Ogrodnika i  Biotechnolo-
ga, Bal Beana, Międzywydziało-
wy Turniej Artystyczny, a  także 
Klamka (Przegląd Kabaretów 
Studenckich) – zawsze stajemy na 
podium! Coroczny Bal, któremu 
towarzyszy wręczenie dyplomów 
dla tegorocznych absolwentów to 
również praca organizatorska stu-
dentów! Na sali tanecznej spotyka-
ją się studenci wszystkich lat, absol-
wenci (ci młodsi i ci trochę starsi) 
oraz nauczyciele i  pracownicy 
naszego Wydziału. To doskonała 
okazja, by zatańczyć z Dziekanem, 
spotkać się ze starymi znajomymi 

i  oczywiście poznać nowych 
Ogrodników i Biotechnologów.

Jeśli chcesz być zwycięzcą – 
wybierz Wydział Biotechnologii 
i  Ogrodnictwa i  dołącz do nas, 
dołącz do najlepszych!

Kontakt:

Wydział Biotechnologii 

i Ogrodnictwa

al. 29 Listopada 54

31-425 Kraków 

tel. 12 662 52 69

e-mail: wogr@ur.krakow.pl

Z PIERWSZEJ RĘKI
Zofi a Kołodziejczyk, 
II rok Biotechnologii

Wydział Biotechnologii i Ogrod-
nictwa dostaje ode mnie 8 na 10 
punktów. Zacznę od tego, że Pani 
w dziekanacie miło mnie przyjęła 
i się cieszyła, że dołączam do stu-
denckiej braci. Ludzie w  mojej 
grupie są bardzo na plus i  wszy-
scy są pomocni, żadnego jakiegoś 
szalonego wyścigu szczurów. Co 
do wykładowców czuć, że inte-
resują się wykładanym tematem, 
nie mam żadnych zbędnych 
przedmiotów. Widać, że na UR 
stawiają na Biotechnologów, 
a i Ogrodnicy będą zadowoleni!

Artystyczny pokaz tańca
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Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
Tekst: Maciej Kaliński, III rok Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Chcesz się rozwijać? Chcesz zostać 
inżynierem praktykiem? Chcesz 
wspaniale przeżyć czas studiów? – 
nie zastanawiaj się wybierz  WIPiE. 
Wydział Inżynierii Produkcji i Ener-
getyki oferuje wiele możliwości roz-
woju, nie tylko poprzez kształcenie 
w zakresie realizowanych kierunków 
studiów, ale także rozwój osobisty 
przez pracę w kołach naukowych czy 
możliwość wyjazdów zagranicznych 
w  ramach programu ERASMUS+. 
Studenci mają możliwość rozwoju 

podczas praktyk i staży (w tym zagra-
nicznych) w profesjonalnie zarządza-
nych zakładach pracy.

Wydział stał się samodzielną 
jednostką organizacyjną w  1977 
roku z  funkcjonującego przy 
Wydziale Rolniczym Oddziału 
Mechanizacji i Energetyki Rolni-
ctwa i do 2004 roku nosił nazwę 
Wydziału Techniki i  Energetyki 
Rolnictwa. Obecnie Wydział ist-
nieje pod nazwą Wydział Inżynie-
rii Produkcji i Energetyki.

OFERTA EDUKACYJNA
Wydział Inżynierii Produkcji 
i  Energetyki prowadzi studia na 
trzech kierunkach:
• Technika Rolnicza i Leśna,
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
• Odnawialne Źródła Energii 

i Gospodarka Odpadami.
Kierunek Technika Rolnicza i Leśna 
mimo nieco starodawno brzmiącej 
nazwy jest kierunkiem nowoczes-
nym, wymagającym poszerzania 
wiedzy technicznej i  rolniczej. 

Sztab WRSS WIPiE z władzami Wydziału
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Nowoczesne rolnictwo wymaga 
sprawnych rozwiązań technologicz-
nych i badania w tym kierunku ciągle 
brną na przód. Absolwent kierunku 
TRiL zdobywa nie tylko tytuł, ale 
także duży zasób wiedzy i  przede 
wszystkim umiejętności praktyczne 
z  zakresu mechanizacji rolnictwa, 

eksploatacji systemów mechatro-
nicznych. Interdyscyplinar ny cha-
rakter wykształcenia umożliwia pra-
cę w różnych gałęziach produkcji.

Absolwent Zarządzania i  In-
żynierii Produkcji posiada wiedzę 
i umiejętności z zakresu zarządza-
nia przedsiębiorstwami, staję się 

także specjalistą od branży prze-
twórstwa rolno-spożywczego. 
Posiada odpowiedni zasób wiedzy 
technicznej, ponad to potrafi  za-
stosować wiele rozwiązań tech-
nologicznych wykorzystywanych 
w zakładach produkcyjnych.

Wreszcie najbliższe memu ser-
cu Odnawialne Źródła Energii 
i  Gospodarka Odpadami. Kieru-
nek unikalny nie tylko w  Kra-
kowie, ale w  całej Polsce. Paliwa 
konwencjonalne (ropa, węgiel 
kamienny, gaz ziemny) ulegają 
wyczerpaniu ze względu na ich in-
tensywną eksploatację. Z  pomocą 
w  tej kwestii przychodzą alterna-
tywne źródła energii. Jeśli zatem 
chcesz poznać ich rodzaje, pocho-
dzenie oraz techniczne możliwości 
wykorzystania, nie zastanawiaj się 
przyjdź do nas! Problem ciągle ku-
mulujących się odpadów dotyczy 
całego świata, nowoczesne syste-
my zagospodarowania odpadów są 
dziś niezbędne dla funkcjonowa-
nia ludzkości. Każdy z nas chce żyć 
w czystych miejscach, lecz nie każ-
dy zdaje sobie sprawę jak „śmieci” 
można ponownie wykorzystać, 
a przede wszystkim jak wielki po-
tencjał energetyczny posiadają.

DLACZEGO WIPIE?
WIPiE tworzą niesamowici lu-
dzie! Specjaliści różnych dziedzin, 
wykwalifi kowani pracownicy, mili 
i  pomocni studenci. Praktyka po-
nad wszystko! Bezpośredni kontakt 

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny 2014

XV Dzień Mechanizatora 2014



W
yd

zi
ał

 In
ży

ni
er

ii 
Pr

od
uk

cj
i i

 E
ne

rg
et

yk
i

21

z  techniką i  elektroniką pozwala 
wykorzystać wiedzę teoretyczną 
w  rzeczywistości. Nowocześnie 
wyposażone laboratoria dają więk-
szy komfort pracy i nauki. Wydział 
tętni życiem! Oczywiście nauka jest 
najważniejsza, ale WIPiE stwarza 
też fantastyczne możliwości spędza-
nia czasu wolnego.

Rok w  rok z  sukcesami bie-
rzemy udział w  wydarzeniach 
 artystycznych takich jak Bal Beana 
czy Międzywydziałowy Turniej 
Artystyczny, którego jesteśmy ak-
tualnymi zwycięzcami. Co roku 
organizujemy Górski Rajd Wy-
działowy – obcowanie z  przyrodą 
w pięknej scenerii umożliwia inte-
grację studentów i  pracowników 
naszego Wydziału. Atmosfera za-
wsze jest przyjazna, a wrażenia nie-
zapomniane. Największą z  imprez 
naszego WIPiE jest Dzień Mecha-
nizatora. Ta unikatowa dyskoteka 
wraz z wielkim grillowaniem, okra-
szona specyfi cznymi i  niepowta-
rzalnymi konkursami z roku na rok 
przyciąga coraz więcej studentów 
nie tylko z  naszego wydziału, ale 
także całego Uniwersytetu Rolni-
czego, a nawet innych uczelni.

NASZ SAMORZĄD
Wydział posiada prężnie działają-
cy Samorząd. Tworzą go tak na-
prawdę wszyscy studenci, którzy 
chcą czynnie brać udział w  życiu 
Wydziału. Praca w  Samorządzie 
umożliwia własny rozwój. Tutaj 
możesz nauczyć się sprawnego 

funkcjonowania w  grupie czy 
organizowania różnego rodzaju 
przedsięwzięć. Pracując w  WRSS 
(Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów) rozwijasz także sieć 
kontaktów i  zdobywasz szereg tzw. 
miękkich umiejętności, które wy-
magają współcześni pracodawcy.

Kontakt:
Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
ul. Balicka 116 b
30-149 Kraków 
tel. 12 662 46 10
e-mail: wipie@ur.krakow.pl

Z PIERWSZEJ RĘKI
Paweł Pikul, II rok Odnawialne 
Źródła Energii i Gospodarka Od-
padami
Wybrałem WIPE bo…
… słyszałem wiele pozytywnych 
opinii o wydziale i panującej na 
nim fajnej atmosferze.
Co według Ciebie jest największą zaletą WIPiE?
Przede wszystkim ludzie, którzy tworzą ten Wydział.
Jaki jest Twój plan na przyszłość po studiach?
Jako absolwent chciałbym otworzyć własną fi rmę i pracować w branży 
zajmującej się Odnawialnymi Źródłami Energii.

Rajd WIPiE - 2014, Dolina Roztoki, Tatry
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Wydział Technologii Żywności
Tekst: Kamil Banach, II rok Technologii Żywności, przewodniczący WRSS TŻ 

Wydział Technologii Żywności to 
przede wszystkim ludzie pełni pasji, 
którzy zdobywają wiedzę i rozwijają 
swoje zainteresowania. Jeśli chcesz, 
aby twoja życiowa droga i  kariera 
zawodowa była powiązana z  żyw-
nością, to koniecznie do nas dołącz.
Jesteśmy najmłodszym Wydzia-
łem w Uniwersytecie Rolniczym. 
W tym roku obchodziliśmy 40-le-
cie Oddziału i  Wydziału Tech-
nologii Żywności. Zawsze rozwi-
jaliśmy się dynamicznie i  ciągle 
staramy się iść do przodu.

OFERTA EDUKACYJNA
 W  ramach studiów I  stopnia Wy-
dział Technologii Żywności prowa-
dzi cztery kierunki:
• Technologia Żywności i  Żywie-

nie Człowieka,

• Dietetyka,
• Jakości i  Bezpieczeństwo Żyw-

ności,
• Towaroznawstwo.
Na II stopniu studiów oferujemy 
dwa kierunki:
• Technologia Żywności i  Żywie-

nie Człowieka,

• Jakości i  Bezpieczeństwo Żyw-
ności.

DLA CHCĄCYCH WIĘCEJ
Studiowanie to przede wszyst-
kim szukanie i  zgłębianie wiedzy, 
w  każdy możliwy sposób. Jednym 
z  nich jest czynny udział w  kołach 

Budynek Wydziału Technologii Żywności

Reprezentacja Wydziału na Międzywydziałowym Turnieju Artystycznym
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naukowych. To tam możesz badać 
i  zdobywać informacje praktycz-
ne, które na pewno przydadzą Ci 
się w  trakcie studiów jak również 
w życiu zawodowym. Na Wydziale 

najpopularniejsza jest Sekcja Tech-
nologii Fermentacji i  Mikrobiolo-
gii „PROMIL” – to oni w  sposób 
zabawny potrafi ą przekazać wie-
dzę m.in. związaną z  technologią 

produkcji „złotego” napoju. Obec-
nie Koło Naukowe Technologów 
Żywności liczy 14 sekcji. Przewod-
niczącą Koła jest Magdalena Ran-
dak,  a  opiekunem naukowym od 
roku 2008 – prof. dr hab. inż. Wła-
dysław Migdał.

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH?
Jako absolwent naszego Wydziału 
staniesz się specjalistą w  zakresie 
przetwarzania, utrwalania, prze-
chowywania i kontroli jakości żyw-
ności. Będziesz miał możliwość pra-
cy na stanowiskach inżynierskich 
w  przedsiębiorstwach, zakładach 
i instytucjach zajmujących się prze-
twórstwem, kontrolą, obrotem żyw-
ności oraz żywieniem człowieka.

Ćwiczenia z Podstaw Produkcji Napojów Alkoholowych
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PO ZAJĘCIACH PRZYJDŹ 
DO NAS
Na naszym, jak i  na innych wy-
działach funkcjonuje Wydziałowa 
Rada Samorządu Studentów. To my 
studenci tworzymy tę organizację. 
Pomagamy nowym koleżankom 

i kolegom odnaleźć się w społeczno-
ści akademickiej. Z  nami będziesz 
brał czynny udział w kształtowaniu 
i  rozwoju Wydziału. Organizuje-
my różne kursy, imprezy i wyjazdy, 
podczas których mamy możliwość 
zawiązywania nowych przyjaźni 

i  rozwijania umiejętności. Co roku 
bierzemy udział w  Balu Beana, 
gdzie pierwsze roczniki reprezentu-
ją własne wydziały poprzez skecze, 
piosenki i  inne formy artystyczne. 
Nasz Wydział już dwa razy zdobył 
pierwsze miejsce. Z  pomocą Pani 
Dziekan organizujemy prestiżowy 
Bal Technologów Żywności, który 
wpisał się na stałe w  tradycje Wy-
działu. Z  nami nigdy nie będziesz 
się nudzić, a  przede wszystkim 
nauczysz się organizacji i  spotkasz 
ludzi, którzy mają głowy pełne po-
mysłów i chęci do ich realizacji.

Z PIERWSZEJ RĘKI
Katarzyna Petka, III rok Dietetyki
Dziś to już trzeci rok. Zaczynałam jako pionier na nowopowstałym kierunku 
„Dietetyka”. Teraz czuję się już jak weteran. Te 3 lata pozwoliły mi poznać wy-
kładowców, system załatwiania spraw na Uczelni i radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Wybierania lepszych lub gorszych posiłków w naszym wydziało-
wym barze lub szukania czynnego automatu z kawą. Jednak nie mogę narzekać! 
Odkąd mamy pobliski sklep – na piechotkę zawsze można skoczyć po drugie 
śniadanie i spotkać tam wielu znajomych (nie tylko studentów). Ale jednak nie 
samą nauką człowiek żyje! Dlatego cieszę się, że od początku studiów mogę 
uczestniczyć w życiu Uczelni od strony studenckiej, bo nie istnieje nic lepszego 
jak po ciężkim dniu pełnym zajęć i kolokwiów udać się do „ARKI” na tanecz-
ną imprezę, czy do „BUDY” na śpiewogranie. Dlatego wszystkich studentów 
zachęcam, by oprócz nauki mieli też czas na zabawę, bo jak nie teraz to kiedy?

Kontakt:

Wydział Technologii Żywności

ul. Balicka 122

30-149 Kraków 

tel. 12 662 47 48

e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl

Bal Technologów Żywności
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Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Tekst: Magdalena Joanna Głębocka, III rok Weterynarii

„Jako lekarz weterynarii przyrze-
kam, że w zgodzie z mym powoła-
niem...
Gdy 4 października 2012 r. sta-
nęliśmy na uroczystej inauguracji 
w auli Collegium Maius, by złożyć 
przyrzeczenie studenckie, byliśmy 
pełni obaw związanych z  właśnie 
otwartym kierunkiem, ale również 
przepełnieni dumą i  radością, gdyż 
jako nielicznym było nam dane sta-
nąć w szeregach przyszłych lekarzy 
weterynarii.
Teraz, będąc na trzecim roku, mam 
pewność, że obawy były bezzasad-
ne, a  dzięki wyborowi tej Uczelni 

mam szansę podążać za moimi 
marzeniami i  spełniać się w  przy-
szłym zawodzie.

...w  trakcie pełnienia obowiązków 
zawodowych będę postępował su-
miennie i zgodnie z aktualną wie-
dzą weterynaryjną...
Utworzenie jednostki Uniwersyte-
ckiego Centrum Medycyny Wete-
rynaryjnej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i  Uniwersytetu Rolniczego 
dało nam, jako studentom, niepo-
wtarzalną okazję czerpać wiedzę 
od wybitnych specjalistów z całego 
kraju: zarówno lekarzy weterynarii 

jak i  lekarzy Collegium Medicum, 
korzystać z  najnowocześniejszych 
sal i  wyposażenia: nowych klinik 
w  Stacji Badawczej w  Przegorza-
łach oraz Sali Prosektoryjnej przy 
alei Mickiewicza. Dzięki zaanga-
żowaniu władz UCMW UJ-UR 
mieliśmy zaszczyt brać udział w te-
gorocznej Międzynarodowej Kon-
ferencji Radiologiczno-Chirurgicz-
nej Poliklinika Praktykom w Łodzi.
Wysoki poziom prowadzenia zajęć 
i  wykwalifi kowana kadra naukowa 
są gwarancją, że po ukończeniu stu-
diów będziemy odpowiednio przy-
gotowani do wykonywania zawodu, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zainteresowań jednostek. 

...strzegł godności zawodu, przy-
czyniał się w miarę możliwości do 
postępu nauk weterynaryjnych...
Jako jeden z  nowszych wydziałów 
medycyny weterynaryjnej w Polsce 
staramy się jak najlepiej zaktywizo-
wać studentów: w tym roku ruszy-
ło koło naukowe z sekcją kliniczną 
oraz oddział IVSA-International 
Veterinary Student’s Association. 
Dzięki tej drugiej inicjatywie mo-
gliśmy wziąć udział w Konferencji 

Aula Collegium Maius - uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2014/2015 – 3 października 2014 r.
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Zwierząt Egzotycznych Prakty-
cy Studentom w  SSGW w  War-
szawie, co dało nam możliwość 
spotkania się i  porozmawiania 
z lekarzami, dla których ich zawód 
jest najważniejszy, którzy w  peł-
ni poświęcili się ratowaniu życia 
i którzy pragną przekazywać dalej 
swoją wiedzę. Pozostaje mi mieć 
nadzieję, że pewnego dnia i my do-
łączymy do ich grona.

...a  także wykonywał obowiąz-
ki wynikające z  przepisów prawa 
oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii”.

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej UJ-UR

al. Mickiewicza 24/28, pokój W1-1

30-059 Kraków 

tel. 12 662 40 19

e-mail: ucmw@ur.krakow.pl

Studenci III roku weterynarii w czasie przerwy

Studiowanie w znacznej mierze 
oparte jest na zdobywaniu 
praktycznej wiedzy

– najnowszej części UCMW – 2 października 2014 r.

Otwarcie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej na Bielanach
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Studium Języków Obcych
Tekst: mgr Stefan Załucki, kierownik Studium Języków Obcych

Szeroko rozwinięta wymiana mię-
dzynarodowa studentów i  pracow-
ników Uczelni, konieczność korzy-
stania z  literatury obcojęzycznej, 
wreszcie możliwość częstych wyjaz-
dów zagranicznych skłania do nauki 
i doskonalenia języków obcych. 

Studium Języków Obcych 
Uniwersytetu Rolniczego zatrud-
nia 26 lektorów prowadzących za-
jęcia z języka angielskiego, francu-
skiego, niemieckiego i rosyjskiego. 
Lektoraty prowadzone są w  gru-
pach na poziomie A2 (podstawo-
wy), B1 (średnio zaawansowany 
niższy) oraz B2 (średnio zaawan-
sowany wyższy) na wszystkich wy-
działach studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych oraz na studiach 
doktoranckich. Standardowy pro-
gram nauczania języka obejmuje 
do 120 godzin i kończy się egzami-
nem. Celem lektoratów jest czyn-
ne opanowanie przez słuchaczy 
wybranego języka obcego z jedno-
czesnym uwzględnieniem słowni-
ctwa specjalistycznego zgodnego 
z kierunkiem studiów.

Inną formą działalności Stu-
dium Języków Obcych są corocznie 
organizowane olimpiady językowe 
cieszące się dużym zainteresowa-
niem wśród studentów. Lektorzy 
Studium prowadzą także komer-
cyjne kursy językowe na wszyst-
kich poziomach zaawansowania, 

w  tym także przygotowujące do 
egzaminów TELC i FCE z języka 
angielskiego oraz ZD z języka nie-
mieckiego. Egzamin TELC dający 
certyfi kat uznawany w krajach UE 
jest przeprowadzany corocznie 
w  naszej Uczelni przez lektorów 
Studium posiadających licencję na 
jego prowadzenie.

Kontakt:

Studium Języków Obcych

ul. św. Marka 37

31-024 Kraków

tel./fax: 12 422 45 94

e-mail: sjo@ur.krakow.pl

www.sjo.ur.krakow.pl
Studenci w trakcie zajęć z języka obcego, fot. Karol Król

Jury Olimpiady Języka 
Niemieckiego, przewodniczy mgr 
Tadeusza Pisarek, fot. Karol Król
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Studium Wychowania Fizycznego
Tekst: mgr. Janusz Zachara, kierownik Studium Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego 
Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie jest jednostką międzywydziało-
wą prowadzącą działalność dydak-
tyczną z  zakresu kultury fi zycznej 
w formie:
• obligatoryjnych zajęć wf. dla stu-

dentów,
• zajęć fakultatywnych dla studen-

tów i pracowników Uczelni,
• treningów sekcji Klubu Uczel-

nianego Akademickiego Związ-
ku Sportowego,

• organizacji obozów letnich i  zi-
mowych,

• zajęć rekreacyjnych dla studen-
tów III wieku.

Zajęcia obowiązkowe wf. prowa-
dzone są na wszystkich wydziałach 
w wymiarze:
• studia stacjonarne I  stopnia 

– 2 semestry ( 25/20 godzin),
• studia stacjonarne II stopnia 

– 1 semestr ( 20 godzin),
• studia niestacjonarne I  stopnia 

– 2 semestry ( 15/12 godzin),

• studia niestacjonarne II stopnia 
– 1 semestr (12 godzin).

Mają one charakter ćwiczeń ogól-
norozwojowych kształtujących 
harmonijnie wszystkie cechy mo-
toryczne, a  w  szczególności: siłę, 
skoczność, szybkość i  wytrzyma-
łość. Trenerzy prowadzą zajęcia 
wychowania fi zycznego z  zakresu: 
piłki siatkowej, koszykówki, piłki 
ręcznej, piłki nożnej, fi tness, siłow-
ni, nauki tańca, nauki i  doskonale-
nia pływania, jazdy konnej, Nordic 

Każdy może znaleźć sport dla siebie. Są żagle…
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walking, turystyki rowerowej oraz 
narciarstwa alpejskiego. Student 
ma możliwość wyboru zajęć zgod-
nie ze swoimi zainteresowaniami. 
Dla tych, którzy ze względu na 
stan zdrowia nie mogą uczestniczyć 
w  programowych zajęciach z  wy-
chowania fi zycznego, prowadzone 
są zajęcia rehabilitacyjne na pływal-
ni. Zajęcia fakultatywne są organi-
zowane dla studentów, którzy nie 
są objęci zajęciami obligatoryjny-
mi i  chcą w sposób zorganizowany 
uczestniczyć w  wybranej formie 
aktywności fi zycznej (fi tness, siłow-
nia, piłka siatkowa, koszykówka).
Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego zrzesza ok. 
300 członków, którzy uprawiają 
sport w  sekcjach: siatkówka kobiet 
i  mężczyzn, koszykówka kobiet 
i mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, 
piłka ręczna mężczyzn, tenis sto-
łowy kobiet i  mężczyzn, lekka 
atletyka, pływanie, kulturystyka, 
narciarstwo alpejskie i  snowboard, 
cheerleaders, wioślarstwo (Smocza 
łódź). Sekcje sportowe reprezen-
tują Uniwersytet Rolniczy w  roz-
grywkach w ramach Akademickich 

Mistrzostw Małopolski i  Akade-
mickich Mistrzostw Polski. Klub 
Uczelniany AZS zrzesza również 
działaczy sportowych, którzy 
wspólnie ze SWF, organizują życie 
sportowe młodzieży akademickiej.
Ważnym elementem pracy dy-
daktyczno-wychowawczej jest or-
ganizacja międzywydziałowego 
współzawodnictwa w  różnych dy-
scyplinach i  prowadzenie obozów 

rekreacyjno-sportowych. Program 
przewiduje naukę i  doskonalenie 
jazdy na nartach, spływy kajakowe 
i  wyprawy rowerowe. Dla studen-
tów Uniwersytetu III Wieku orga-
nizowane są zajęcia z  gimnastyki, 
siłowni i  Nordic walking. Działal-
ność dydaktyczną, sportową i rekre-
acyjną SWF realizują nauczyciele 
posiadający uprawnienia trenerskie 
i instruktorskie.

Kontakt:

Studium Wychowania Fizycznego

al. 29 Listopada 58

31-425 Kraków

tel. 12 662 53 95

e-mail: swf@ur.krakow.pl

spływy kajakowe…

jazda na rowerze. Dołącz do aktywnych
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Domy Studenckie, stołówki, 
opieka zdrowotna, otwarci 
na niepełnosprawnych, 
system stypendialny
Tekst: Marian Skoczeń, specjalista ds. bytowych studentów, Dział Nauczania

mgr Piotr Gibas, samodzielny referent ds. fi nansowych, Dział Nauczania

Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie 
dysponuje czterema własnymi do-
mami studenckimi o  łącznej ilości 
miejsc 1559. Odpłatność za miejsce 
w domach studenckich w obecnym 

roku akademickim jest zróżnicowa-
na w zależności od standardu poko-
ju i  lokalizacji akademika. Ceny te 
kształtują się od 340 do 490 zł.
Lokalizacja domów studenckich:

I Dom Akademicki „Bratniak” 
–  Kraków ul. Jabłonowskich 
10/12,
Dom Studencki Nr II „Młodość” 
–  Kraków ul. Urzędnicza 68,

Kampus przy al. 29 Listopada, akademiki i budynki Wydziału Leśnego
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Dom Studencki Nr III „Oaza” 
–  Kraków al. 29 Listopada 48c,
Dom Studencki Nr IV „Czwór-
ka +” – Kraków al. 29 Listopada 48b.
Na terenie Krakowa nasi studenci 
zakwaterowani są również w  Mia-
steczku Studenckim AGH, gdzie 
mamy 115 miejsc.

Miejsca są rozdysponowywane 
centralnie na podstawie list ran-
kingowych przesłanych przez dzie-
kanaty naszych Wydziałów. Przy 
rozdziale miejsc brane jest pod 
uwagę wiele czynników tj. dochód, 
odległość od domu, niepełno-
sprawność, działalność społeczna 
i  inne. Liczba miejsc posiadanych 
przez Uniwersytet Rolniczy 
w  stosunku do ilości studentów 

zamiejscowych pozwala nam na 
zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych studentów w 46 proc.

Dzięki prowadzonym w  ostat-
nich latach pracach remontowych, 
zakupie mebli i sprzętu rekreacyjne-
go znacząco został podniesiony stan-
dard domów studenckich. Obecnie 
mamy najlepsze warunki zarówno 
do mieszkania jak i nauki oraz wy-
poczynku w całym Krakowie. 

STOŁÓWKA STUDENCKA
Uczelnia dysponuje stołówkami 
studenckimi, które prowadzą ajen-
ci, a które zlokalizowane są:
na ul. Klemensiewicza 3 – 
przy domach studenckich na al. 
29 Listopada,

na ul. Jabłonowskich 10/12 
– w I Domu Akademickim „Bratniak”
Stołówki wydają obiady abonamen-
towe wykupowane przez zaintere-
sowanych studentów na podstawie 
ważnej legitymacji studenckiej. Stu-
denci mają do wyboru dwa dania 
pierwsze, dwa drugie, deser i  kom-
pot. Na podstawie wypowiedzi 
studentów można uznać, iż posiłki 
są smaczne, porcje wystarczająco 
kaloryczne, a menu zróżnicowane.

OPIEKA ZDROWOTNA
Studenci Uniwersytetu Rolniczego 
objęci są bezpłatną opieką zdro-
wotną w  „ScanMedzie”. Ustawa 
o  powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym obowiązująca od roku 

Wyremontowane akademiki prezentują się bardzo okazale
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1997 obejmuje ubezpieczeniem 
zdrowotnym studentów posiada-
jących obywatelstwo polskie oraz 
studentów obcokrajowców. Stu-
denci będący członkami rodzin – 
pozostający na wyłącznym utrzyma-
niu ubezpieczonego opłacającego 
składkę, mają prawo do świadczeń 
z  ubezpieczenia zdrowotnego do 
ukończenia 26. roku życia. W  sy-
tuacji, gdy student ukończył 26. 
rok życia i  nadal studiuje, składkę 
ubezpieczeniową wnosi do ZUS 
Uczelnia. Dodatkowe informacje 

uzyskasz: „ScanMed”, Kraków, al. 
Armii Krajowej 5, tel. 12 637 21 00.

OTWARCI NA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UR jest Uczelnią otwartą dla 
studentów niepełnosprawnych. 
W  roku akademickim 2014/2015 
w  Uniwersytecie Rolniczym stu-
diuje 130 osób z różnymi rodzajami 
i  stopniami niepełnosprawności. 
Funkcję Pełnomocnika Rektora 
ds. Studentów Niepełnosprawnych 
pełni dr hab. inż. Joanna Puła.

Wychodzimy naprzeciw po-
trzebom i  oczekiwaniom stu-
dentów niepełnosprawnych, 
staramy się ułatwić im dostęp do 
wiedzy. Gmachy Uniwersytetu 
dzięki współfinansowanym ze 
środków PFRON i wykonanym 
przed wejściem podjazdom, od-
powiednim drzwiom wejścio-
wym, windom, dostosowanym 
sanitariatom, a  także wydzie-
lonym miejscom parkingowym 
są w  pełni dostępne dla niepeł-
nosprawnych studentów, mają-
cych problemy z  poruszaniem 
się. Wszystkie domy studenckie 
UR przystosowane są do pobytu 
i  zamieszkania przez niepełno-
sprawnych. Posiadają podjazdy, 
windy i aneksy mieszkalne. Stu-
denci z  tytułu niepełnospraw-
ności mogą ubiegać się o  spe-
cjalne stypendium – o  czym 
poniżej. Wszyscy studenci nie-
pełnosprawni UR mają także 
zapewnioną niezbędną pomoc 
medyczną w „ScanMed”.

SYSTEM STYPENDIALNY 
FUNKCJONUJĄCY 
W UNIWERSYTECIE 
ROLNICZYM W KRAKOWIE
Formy fi nansowej pomocy mate-
rialnej dla studentów obowiązujące 
od 1 października 2014:

• stypendium socjalne,
• stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych,

I Dom Akademicki „Bratniak” przy ul. Jabłonowskich 10/12
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• stypendium Rektora dla najlep-
szych studentów,

• zapomoga.

Stypendium socjalne
Stypendium to ma prawo otrzymywać 
student znajdujący się w trudnej sytu-
acji materialnej, który uzyskał wpis na 
dany semestr studiów. Stawki stypen-
dium socjalnego w zależności od do-
chodu wynoszą: 225, 350 oraz 475 zł 
miesięcznie. Stypendium przyznawa-
ne jest na 9 miesięcy w roku. Wypła-
cane jest od października do czerwca 
włącznie. Student studiów stacjonar-
nych znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej może otrzymywać stypen-
dium socjalne w  zwiększonej wyso-
kości, tj. o 50 zł miesięcznie, z tytułu 
zamieszkania w  domu studenckim 
lub w obiekcie innym niż dom studen-
cki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni unie-
możliwiałby lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymywać 
student z tytułu niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właś-
ciwego organu. Stawki stypendium 
kształtują się w zależności od stopnia 
niepełnosprawności i wynoszą: 200, 
400 oraz 600 zł miesięcznie. Sty-
pendium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych przyznawane jest na 9 
miesięcy w roku. Wypłacane jest od 
października do czerwca włącznie.

Stypendium Rektora dla najlep-
szych studentów
Stypendium Rektora dla najlep-
szych studentów może otrzymywać 
student, który zaliczył w  terminie 
dany rok studiów, a ponadto osiąg-
nął średnią arytmetyczną ocen co 
najmniej 4,00 lub posiada osiągnię-
cia naukowe, artystyczne lub wyso-
kie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym i  został zakwalifi kowany 
do grona 10 proc. najlepszych stu-
dentów na danym kierunku.
O  stypendium Rektora dla najlep-
szych studentów może ubiegać się 
również student przyjęty na pierw-
szy rok studiów w roku złożenia eg-
zaminu maturalnego, który jest lau-
reatem olimpiady międzynarodowej 
albo laureatem lub fi nalistą olimpia-
dy przedmiotowej o zasięgu ogólno-
polskim, o których mowa w przepi-
sach o systemie oświaty, jeżeli profi l 
olimpiady jest zgodny z  obszarem 

wiedzy, do którego jest przypo-
rządkowany kierunek studiów. Sty-
pendium Rektora dla najlepszych 
studentów może zatem otrzymać 
student, który zajmie odpowiednią 
pozycję na liście rankingowej i speł-
nia ww. warunki. Lista rankingowa, 
na podstawie której przyznaje się 
stypendium rektora dla najlepszych 
studentów ustalana jest na podsta-
wie sumy punktów uzyskanych za:
a) wysoką średnią ocen przemnożo-
ną przez współczynnik 10,
b) każde uznane i udokumentowa-
ne osiągnięcie naukowe, artystyczne 
lub wysoki wynik sportowy.
Stawki stypendium kształtują się 
w zależności od poziomu uzyskanej 
średniej arytmetycznej ocen, osiąg-
nięć naukowych, artystycznych oraz 
sportowych i  wynoszą: 480, 560 
oraz 650 zł miesięcznie. Stypen-
dium to przyznawane jest na 9 mie-
sięcy w  roku. Wypłacane jest od 
października do czerwca włącznie.

„Bratniak” po remoncie gwarantuje bardzo wysoki standard
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Zapomoga
Student, który przejściowo znajdu-
je się w trudnej sytuacji materialnej 
spowodowanej przez zdarzenia loso-
we (które dotyczą samego studenta 
lub osoby prowadzącej ze studentem 
wspólne gospodarstwo domowe), 
a w szczególności: nieszczęśliwy wy-
padek, poważną udokumentowaną 
chorobę, śmierć członka najbliższej 
rodziny, kradzież, klęskę żywiołową 

– może ubiegać się o  zapomogę. 
Wniosek o  przyznanie zapomogi 
należy złożyć niezwłocznie, jednak 
nie później niż w  terminie 3 mie-
sięcy od daty wystąpienia zdarze-
nia uprawniającego do przyznania 
świadczenia. Student może otrzy-
mywać zapomogę nie więcej niż 
dwa razy w ciągu roku akademickie-
go. Wniosek o przyznanie zapomogi 
powinien być uzasadniony i udoku-
mentowany.

ZAPAMIĘTAJ, SPRAWDŹ
Student studiujący równocześnie 
na kilku kierunkach studiów może 
otrzymywać stypendium socjal-
ne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium 
Rektora dla najlepszych studentów 
i zapomogi tylko na jednym ze stu-
diowanych kierunków według włas-
nego wyboru.

Wszystkie sprawy związane ze 
składaniem wniosku o przyznanie 
pomocy fi nansowej, przyznaniem 
świadczenia i jego wypłatą należy 
kierować do właściwego dzieka-
natu. Na stronie Uniwersytetu 
Rolniczego www.ur.krakow.pl/
sprawy-studenckie, znajdują się 
wszystkie dokumenty oraz aktual-
ne akty prawne odnośnie systemu 
fi nansowej pomocy materialnej 
dla studentów. Stawki stypendiów 
oraz termin składania wniosków 
o  przyznanie świadczeń stypen-
dialnych o  charakterze okreso-
wym na dany rok akademicki 
ustala Rektor w  porozumieniu 
z uczelnianym organem Samorzą-
du Studenckiego.

Kontakt:

Dział Nauczania

al. Mickiewicza 21, pok. 21

31-120 Kraków

tel. 12 662 42 76

e-mail:recstud@ur.krakow.pl

www.dn.ur.krakow.pl

Gmach główny – winda po remoncie jest w pełni przystosowana dla osób
niepełnosprawnych
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Umiędzynarodowienie Uczelni
Tekst: Elżbieta Kugiel, uczelniany koordynator programu Erasmus+

Jesteśmy częścią wielkiej międzyna-
rodowej społeczności akademickiej. 
Uczelnia dokłada wszelkich starań, 
aby studenci zdobywali wszech-
stronną wiedzę i  doświadczenie za-
wodowe, także poza granicami kraju.

Obowiązujący od roku akademi-
ckiego 2014/2015 program oferuje 
studentom możliwość zaliczenia 
części studiów i  realizację praktyki 
do 12 miesięcy w  trakcie każdego 
cyklu studiów. Absolwenci zaś mają 
możliwość otrzymania wsparcia 
fi nansowego na staż w  ciągu roku 
po ukończeniu studiów. Program 
przewiduje także dodatkowe dofi -
nansowanie stypendiów dla osób 
niepełnosprawnych.

W  ramach programu można 
wyjechać do uczelni partnerskich 
UR w  krajach Unii Europejskiej 
oraz: Szwajcarii, Norwegii i  Tur-
cji, a  wkrótce możliwości wyjaz-
du zostaną znacznie poszerzone 
o kraje pozaeuropejskie.

ERASMUS+ kontynuuje do-
bre tradycje swego poprzednika 
LLP Erasmusa, który w  latach 
2006-2014 cieszył się ogromnym 

powodzeniem wśród naszych 
studentów.

Benefi cjenci programu zgod-
nie uważają pobyt na studiach za 
granicą za najlepszy okres swego 
życia. To nie tylko pogłębienie 
wiedzy teoretycznej, ale również 
okazja do zdobycia praktycznych 
umiejętności, poznania wyma-
gań zagranicznych pracodawców 

i  nawiązania wielu kontaktów 
z młodymi ludźmi niemal z całe-
go świata, które mogą okazać się 
cenne w  dalszym kształceniu lub 
karierze zawodowej. Wyjazd na 
studia zagraniczne dopinguje do 
nauki i  doskonalenia znajomości 
języków obcych, a  zaliczenie czę-
ści studiów za granicą jest ważnym 
atutem przy staraniu się o pracę.

Pamiątka z Darmstadt
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W  ostatnich latach wzrosła liczba 
wyjazdów na praktyki. Studenci 
sami poszukują możliwości wyjaz-
du i  coraz częściej przyjmowani 
są na staże do instytucji naukowo-
-badawczych w: Hiszpanii, Ho-
landii, Niemczech, Włoszech, czy 
na Litwie. Praktyki to pierwszy 
kontakt z  pracą zawodową, a  dla 
doktorantów możliwość zdobycia 
umiejętności przydatnych w dalszej 
pracy naukowej. W  ramach Pro-
gramu Erasmus+ Uczelnia uczest-
niczy także w akcji 2: partnerstwie 
strategicznym, koordynowanym 
przez Słowacki Uniwersytet Rol-
niczy w Nitrze. Projekt ma na celu 
opracowanie wspólnego progra-
mu kształcenia w  zakresie analizy 

żywności i studiów konsumenckich 
oraz organizacji krótkich progra-
mów intensywnych dla współpra-
cujących uczelni.

Corocznie przyjmujemy ros-
nącą liczbę studentów z  uczelni 
partnerskich. W roku 2013/2014 
przyjechało 45., głównie z  Hi-
szpanii, Niemiec, Włoch, Fran-
cji, Czech, Turcji i Węgier. Więk-
szość studiuje tu przez jeden 
semestr, wiele osób przedłuża po-
byt na dwa semestry, a niektórzy 
wracają, aby przygotować część 
prac dyplomowych i zrealizować 
staż w  laboratorium. Uczelnia 
oferuje studentom zakwatero-
wanie w  domach akademickich, 
organizuje spotkania i  imprezy 

kulturalne. Każdy student UR 
może włączyć się w program po-
mocy dla gości w  zaaklimatyzo-
waniu się w  Krakowie, pokazać 
im miasto i Uczelnię. 
Informacje o programie na stronie: 
www.erasmus.ur.krakow.pl

ZAJĘCIA W JĘZYKU 
ANGIELSKIM
Pragnąc rozszerzyć i  uatrakcyjnić 
międzynarodową wymianę studen-
cką opracowano programy zajęć 
w języku angielskim:
Agriculture – studia I stopnia
Agroecology – studia II stopnia

Field: Environmental Protection, 
Specialization: Agroecology

Wymiana w Niemczech
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więcej na: www.ur.krakow.p/
agriculture-and-economics
oraz studia drugiego stopnia (magi-
sterskie)
Forestry – studia II stopnia (www.
ur.krakow.pl/forestry.html)
Animal Husbandry – (ur.krakow.
pl/animal-sciences.html)
Agricultural and Forestry Techno-
logies – (ur.krakow.pl/production-
-and-power engineering.html)
Biotechnology – (www.ur.krakow.
pl/biotechnology.html)
Studenci przyjeżdżający na studia 
jedno- lub dwusemestralne mają do 
wyboru ponad 100 przedmiotów 
prowadzonych w języku angielskim. 
więcej na: erasmus.ur.krakow.pl

To pierwszy program współpracy 
wielostronnej w dziedzinie edukacji 
krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej ustanowiony na podstawie 
umowy międzynarodowej z dnia 22 
sierpnia 1994 r. Podstawowym celem 
programu jest wspieranie wymiany 
akademickiej w  zakresie kształcenia 
zawodowego zarówno studentów, 
jak i nauczycieli akademickich.
Więcej na: www.buwiwm.edu/
wym/ceepus.html, www.ceepus.info. 

Na Uczelni działają dwie sieci:
New Directions for Forestry 
Sciences in Central Europe (Wy-
dział Leśny) i Applied Economics 
and Management koordynowanej 
przez Slovak University of Agricul-
ture in Nitra, Słowacja (Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny). Co roku 
na naszą Uczelnię na kilkumiesięcz-
ne lub kilkudniowe pobyty regular-
nie przyjeżdżają studenci i  wykła-
dowcy z uczelni partnerskich.

KRÓTKIE PROGRAMY 
INTENSYWNE I POROZUMIENIA 
DWUSTRONNE
Od kilku lat studenci i wykładowcy 
UR aktywnie uczestniczą w  krót-
kich programach intensywnych or-
ganizowanych corocznie w  ramach 
projektów fi nansowanych z Fundu-
szu Wyszehradzkiego.

Porozumienie o współpracy na-
ukowej i  wymianie akademickiej 

zawarte w roku 2013 z Moskiew-
skim Narodowym Uniwersytetem 
Geodezji i Kartografi i w Moskwie 
otworzyło studentom UR możli-
wość studiowania na tej prestiżo-
wej uczelni.
W  roku akademickim 2013/2014 
Uczelnia nasza nawiązała kontakty 
z uczelniami w: Astanie, Almatach 
i  Szymkiencie w  Kazachstanie. Na 
podstawie tych porozumień po-
nad 70. studentów z  Kazachstanu 
uczestniczyło w  krótkich progra-
mach intensywnych na Wydziałach 
Biotechnologii i Ogrodnictwa, Rol-
niczo-Ekonomicznym oraz  Tech-
nologii Żywności.

W  bieżącym roku akademi-
ckim 7 studentów przyjechało 
z  uczelni w  Kazachstanie na stu-
dia semestralne w  Uniwersytecie 
Rolniczym.

Kontynuujemy równocześnie 
wymianę studencką z  uczelniami 

Spotkanie ze studentami z Kazachstanu
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na Ukrainie: w Kamieńcu Podol-
skim i  Dublanach, skąd studenci 
przyjeżdżają corocznie na prakty-
ki wakacyjne i studia semestralne.

FUNDACJA FULBRIGHTA 
I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Corocznie UR przyjmuje 2-3 oso-
by na staże zagraniczne. W  roku 
2014/2015 gościmy stypendystę 

Fundacji Fulbrighta, z  University 
of Denver, Colorado USA, który reali-
zuje roczny staż na Wydziale Leśnym.
Niezależenie od wymienionych już 
działań, corocznie UR organizuje 
letnie studenckie wyprawy naukowe 
do malowniczych zakątków Rosji 
i  Ukrainy. Wzrasta także zaintere-
sowanie studiami na naszej Uczelni 
wśród młodzieży z Rosji i Ukrainy. 

Oferta dydaktyczna Uczelni jest 
szeroko rozpowszechniana dzięki 
uczestnictwu przedstawicieli Uczel-
ni w  targach edukacyjnych w  tam-
tym rejonie oraz  dzięki umowom 
podpisanym z agencjami prowadzą-
cymi rekrutację i promocję.

W minionym roku nawiązano 
kontakty z  uczelniami na Biało-
rusi, z  którymi także planujemy 
rozszerzyć wymianę studencką. 
Grupa 10. studentów z  Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Horkach 
przebywała na UR, a  studenci 
z naszej Uczelni gościli na uczelni 
białoruskiej.

Uniwersytet Rolniczy za-
trudnia również wykładowców 
z  uczelni zagranicznych (visitng 
professors), którzy regularnie pro-
wadzą zajęcia (elektywy do wybo-
ru) w języku angielskim.

Goscie z Astany, Szymkientu i Ałmaty

„Mowa ciała” – po włosku
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Biuro Karier 
i Kształcenia Praktycznego
Tekst: mgr Grażyna Wójcik

W Polsce rynek pracy wciąż jest wy-
magający i szczególnie nieprzychyl-
ny absolwentom szkół wyższych. 
Osoby te najczęściej nie posiadają 
doświadczenia zawodowego, które-
go zazwyczaj wymagają pracodawcy. 
Taki stan rzeczy staje się wręcz ich 
zmorą. Aby ułatwić absolwentom 
wejście na rynek pracy powstały 
biura karier, które są pośrednikiem 
między wychowankami szkół wyż-
szych a  rynkiem pracy. Głównym 
zadaniem biur karier jest groma-
dzenie informacji dotyczących 

wymagań i  potrzeb potencjalnych 
pracodawców, a  następnie podanie 
ich studentom i absolwentom. Rów-
nież pracodawcy korzystają z  usług 
biur karier – właśnie tam szukają 
kandydatów na praktyki, staże oraz 
zatrudniają na wolne etaty.

BIURO KARIER I KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO UR
W 2003 r. w naszej Uczelni została 
utworzona jednostka, która funk-
cjonowała, jako Biuro Promocji 
Zawodowej. Na mocy zarządzenia 

Rektora AR nr 26/2007 roku z 28 
września 2007 r. Biuro Promocji Za-
wodowej zostało połączone z Sekcją 
Praktyk Studenckich tworząc Biuro 
Karier i  Kształcenia Praktycznego. 
Mgr Grażyna Wójcik (al. Mickie-
wicza 21 pokój nr 21a) zajmuje 
się: oferowaniem wszechstronnej 
pomocy w wyborze drogi zawodo-
wej, udostępnianiem studentom 
i absolwentom sprawdzonych ofert 
pracy i  informowaniem o  innych 
możliwościach zatrudnienia w Pol-
sce i  za granicą, gromadzeniem 

Szkolenia i spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem
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informacji o  kursach zawodowych, 
językowych, stypendiach, studiach 
podyplomowych i zagranicznych. 
Ponadto pracownik Biura prowadzi 
indywidualne i  grupowe poradni-
ctwo zawodowe, służące ustaleniu 
predyspozycji zawodowych i  moż-
liwości wyboru kariery zawodowej 
oraz przygotowujące do jak najlep-
szego zaprezentowania się praco-
dawcom (szkolenia z  zakresu do-
radztwa personalnego, pisanie CV, 
listu motywacyjnego).

CIEKAWA OFERTA
Na rok akademicki 2014/2015 Biu-
ro Karier przewidziało następujące 
projekty:
• Wspólnie z  Tesco Polska, zosta-

ną przeprowadzone szkolenia 
z umiejętności miękkich, 

• Organizacja akcji promocyj-
no-informacyjnej na temat 
możliwości zakładania fi rmy 

w  Krakowie we współpracy 
z Urzędem Miasta,

• Organizacja spotkań przedstawi-
cieli fi rm ze studentami Uczelni 
mających na celu rekrutację na 
różnorodne stanowiska pracy 
w kraju i zagranicą,

• Dni Otwarte z fi rmą State Street, 
PwC, Tesco Polska,

• Organizacja Targów Pracy.

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

Zajęcia w grupach

Konsultacje



Bi
bl

io
te

ka
 G
łó

w
na

41

Biblioteka Główna
Tekst: mgr Elżbieta Czornak

Biblioteka Główna w każdej Uczel-
ni pełni bardzo ważną rolę, gdyż 
stanowi zaplecze dla działalności 
naukowo-badawczej pracowników, 
natomiast studentom pomaga uzu-
pełnić wiedzę zdobytą podczas wy-
kładów i ćwiczeń.

Biblioteka Główna Uniwersy-
tetu Rolniczego usytuowana jest 
w  tzw. Budynku Jubileuszowym, 
przy al. Mickiewicza 24/28 i wraz 
z  Czytelniami na Wydziałach: 
Leśnym, Biotechnologii i Ogrod-
nictwa oraz Technologii Żyw-
ności (znajdujących się w innych 

lokalizacjach Krakowa) stanowi 
przyjazne dla studentów miej-
sce. Znajdują oni tutaj materiały 
potrzebne do zajęć, egzaminów, 
a  także mogą zdobyć wiele uży-
tecznych informacji niezbędnych 
dla rozwoju swoich zaintereso-
wań i pasji.

Biblioteka posiada bogaty, 
zróżnicowany i  odpowiadający 
wszystkim specjalnościom Uczel-
ni księgozbiór. Z  myślą o  przy-
szłości łączy zadania biblioteki 
tradycyjnej z  elektroniczną. Stu-
denci posiadają elektroniczne 

konta umożliwiające zamawianie 
i wypożyczanie książek do domu. 
W momencie zapisania się do Bi-
blioteki, funkcję karty bibliotecz-
nej przyjmuje legitymacja studen-
cka. W Czytelniach dzięki kodom 
paskowym na książkach wczytuje 
się je na tzw. wewnętrzne konta 
komputerowe czytelnika, na czas 
korzystania ze zbiorów Czytelni.

Na terenie Biblioteki Głównej 
i  w  Czytelniach na Wydziałach 
studenci mają zapewniony zarów-
no przewodowy jak i bezprzewo-
dowy dostęp do Internetu.

Czytelnia główna
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Oprócz dostępu do trady-
cyjnych dokumentów (książki, 
czasopisma), czy zbiorów specjal-
nych (mapy, normy, fotokopie) 
Biblioteka oferuje też dostęp do 
wielu nowoczesnych źródeł in-
formacji takich jak bazy danych, 
czasopisma elektroniczne, zarów-
no polskie i zagraniczne z zakresu 
rolnictwa, szeroko pojętych nauk 
przyrodniczych oraz dziedzin 
pokrewnych. Biblioteka w intere-
sujący sposób prezentuje zakres 
swoich usług informacyjnych na 

internetowej stronie domowej 
www.biblioteka.ur.krakow.pl.
Studenci mogą korzystać z  elektro-
nicznych źródeł informacji na te-
renie Biblioteki, ale także poza nią 
i po spełnieniu pewnych warunków 
– również na komputerach domo-
wych. Szczegółowych informacji na 
ten temat można uzyskać w Oddzia-
le Informacji Naukowej Biblioteki 
Głównej – al. Mickiewicza 24/28, 
pok. 117, tel: 12 662 40 30(31).

Za pośrednictwem Bibliote-
ki Głównej można uzyskać wiele 

ciekawych informacji dotyczących 
historii Uniwersytetu Rolniczego, 
jak również uczestniczyć w  ak-

tualnych wydarzeniach kultural-
nych, organizowanych wystawach, 
mających charakter zarówno hi-
storyczny, jak i współczesny.

Zapraszamy obecnych i  przy-
szłych studentów Uniwersytetu 
Rolniczego do częstego odwie-
dzania Biblioteki Głównej, gdzie 
mogą liczyć na profesjonalną 
i życzliwą obsługę oraz możliwość 
zdobycia wiedzy za pomocą nowo-
czesnych narzędzi informacyjnych.

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

Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności

Nowoczesne regały na zbiory na WTŻ

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

Morze Kultury – tym hasłem prze-
wodnim kierują się studenci orga-
nizując życie kulturalne dla całej 
społeczności akademickiej Uniwer-
sytetu Rolniczego. 

Osoby zainteresowane świa-
tem kultury studenckiej poprzez 
swoje działania urzeczywistniają 
przedsięwzięcia kulturalne na wy-
sokim poziomie, które są w dużej 
mierze realizowane przez samych 
studentów, a  także pracowników 
Uniwersytetu Rolniczego. Wy-
chodząc naprzeciw tym potrze-
bom Klub Akademicki „ARKA” 
ma niezwykle ciekawą ofertę, 

która stanowi wspaniałą odskocz-
nię od uczelnianych trudów 
i  problemów. Studenci spotykają 
się w „ARCE”, aby rozwijać swo-
je zainteresowania i w doskonałej 
atmosferze spędzić wolny czas 
z przyjaciółmi oraz znajomymi. 

NIEKOMERCYJNI 
– WOLNI I POMYSŁOWI
„ARKA” jest klubem niekomercyj-
nym, więc może się pochwalić wie-
loma wspaniałymi imprezami. Do 
najważniejszych z nich należą przed-
sięwzięcia cykliczne, które wymaga-
ją wielomiesięcznej pracy. Są to:

• Międzywydziałowy Turniej 
Artystyczny – najważniejsze 
przedsięwzięcie artystyczne, 
w  którym biorą udział studenci 
ze wszystkich wydziałów oraz 
studiów międzywydziałowych 
naszej Uczelni. Nieprzerwanie od 
2005 r. na scenie „ARKI” prezen-
towane są umiejętności sceniczne 
i  artystyczne studentów w  walce 
o  przechodni puchar Prorektora 
ds. Dydaktycznych i Studenckich.

• Międzyuczelniany Przegląd Ka-
baretów Studenckich KLAM-
KA – to jedyny niekomercyjny 
przegląd kabaretowy skierowany 

Scena „ARKI” jest otwarta dla artystów, fot. Agnieszka Szanduła
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do studentów wszystkich Uczel-
ni. Od początku swego istnienia 
zyskał miano najbardziej presti-
żowego konkursu kabaretowe-
go w  swojej kategorii. Przegląd 
promuje sztukę kabaretową oraz 
rozpowszechnia kulturę wśród 
społeczności akademickiej z  całej 
Polski. Amatorskie grupy repre-
zentujące poszczególne uczelnie 

walczą o  miano najlepszych oraz 
prestiż wśród braci studenckiej. 
Spotkania spod znaku dobrego 
studenckiego humoru od zawsze 
cieszą się pełną salą widzów.

• PrzeglądArka – inicjatywa pro-
mująca amatorskie grupy arty-
styczne. Podczas PrzeglądArki 
można zobaczyć grupy tanecz-
ne, kabarety, zespoły muzyczne, 

które jeszcze nie zdążyły wybić 
się na ogólnopolskiej scenie.

• Spotkania Podróżnicze – to 
cykl spotkań, podczas których 
postaramy się przybliżyć, kul-
turę, sztukę i  charakterystyczne 
cechy różnych miejsc na świecie. 
O  swych podróżach opowiedzą 
podróżnicy, którzy tam byli, do-
świadczyli czegoś niezwykłego.

Występy zawsze przyciągają publiczność, fot Agnieszka Szanduła
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• Wieczory Folkowe – muzyka, 
śpiew, taniec – to nowa ciekawa 
forma podróży w odległe zakątki 
świata. Na takie wieczory zapra-
szane są grupy artystyczne, które 
kultywują folklor właściwy dla 
danego regionu na świecie.

• Wyjazdy edukacyjno-kulturo-
we – promowanie turystyki kul-
turowej pod szyldem Uniwersy-
tetu Rolniczego na stałe wpisało 
się w kalendarium realizowanych 
imprez. Transylwania, Rzym, 
Paryż, Wilno, Praga, Lwów – to 
kierunki już dobrze znane stu-
dentom, którzy przeżyli na wspo-
mnianych wyjazdach nie jedną 
wspaniałą przygodę. Podróże swą 
formą przyciągają liczną grupę 
podróżników-studentów.

• Podczas „Muzycznych nocy 
w Arce” staramy się prezentować 
działalność różnych grup mu-
zycznych działających na terenie 
Krakowa oraz całego kraju. 

• Show Time Karaoke – „każdy 
śpiewać może…” – właśnie tak 
społeczność akademicka świę-
tuje środek tygodnia nabierając 

pozytywnej energii na kolejne 
dni. W  tym dniu akceptujemy 
każdy TALENT!

• Kulturalny Student UR – głów-
nym celem projektu jest szerzenie 
i  propagowanie wartości kultu-
rowych w  środowisku akademi-
ckim Uniwersytetu Rolniczego. 
Aby ułatwić studentom szerszy 

Na scenie dzieje się bardzo wiele…, fot. Agnieszka Szanduła

Wygrana daje radość – występ satysfakcję, fot. Agnieszka Szanduła
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dostęp do kultury wyższej Arka 
organizuje warsztaty, koncerty 
i  spektakle teatralne oraz udo-
stępnia darmowe zaproszenia do 
teatrów lub kin niszowych.

• Działalność charytatywna 
i społeczna – popularyzacja idei 
wolontariatu należy do sztan-
darowych zadań Klubu. Naj-
ważniejsze projekty, w  których 
„ARKA” jest organizatorem lub 
współorganizatorem to: Koncer-
ty Charytatywne, Dzień Dziecka 
oraz Akcje Krwiodawstwa tzw. 
Wampiriady.

• Filmy nieme z muzyką na żywo 
– to swoista podróż w  czasie 
do początków kinematografi i. 
Z ARKĄ nawet podróż w czasie 
jest możliwa. Nieme fi lmy, mu-
zyka na żywo to coś co zadowoli 
najbardziej wybrednego widza. 

To tylko kropla w  MORZU 
KULTURY! Zapraszamy zatem 
przyszłych studentów do udzia-
łu w  realizacji nowych ciekawych 
przedsięwzięć kulturalnych, które 
mogą zagościć na stałe w  kalenda-
rium organizowanych imprez.

Kontakt:

Klub Akademicki „ARKA”

al. 29 Listopada 50

31-425 Kraków 

tel. 12 662 51 83

tel./fax: 12 662 53 25

www.arka.ur.krakow.pl

W „ARCE” nikt się nie nudzi, fot Agnieszka Szanduła
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Chór Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
Tekst: Aleksandra Mastalerz

Tuż przed siedzibą Wydziału Bio-
technologii i Ogrodnictwa znajduje 
się zabytkowy dworek, szary i  nie-
pozorny. Wystarczy jednak wspiąć 
się po paru stopniach i  otworzyć 
drzwi w poniedziałek lub czwartek 
o 18.30 by usłyszeć co tam się two-
rzy. Na pierwszy rzut ucha szału nie 
ma… Spokojnie jednak, prawdziwa 
sztuka rodzi się w  bólach, a  to tyl-
ko „rozśpiewka”. Trzeba, więc wziąć 

głęboki wdech i przekroczyć kolej-
ne drzwi. Dla mniej odważnych jest 
też opcja „pomocnej ręki” wpycha-
jącej nas za drzwi. Ja należałam do 
tych mniej odważnych, w tym miej-
scu podziękowania dla Agnieszki 
która zablokowała mi drogę uciecz-
ki. W środku jest już o wiele łatwiej. 

Dyrygent – istota spokojna, 
nie wyrzuci nikogo zanim nie 
upewni się, że nie ma choćby 

cienia nadziei. Próby odbywają się 
w miłej symbiozie ludzi mających 
mniej lub więcej doświadczenia 
zarówno muzycznego jak i życio-
wego. Wykładowcy, absolwenci, 
studenci a  nawet kandydaci na 
takowych. Pełna współpraca. 

Naturalnie nikt nie chodzi 
na próby tylko po to żeby lepiej 
śpiewać pod prysznicem. Naszą 
tajną misją jest oprawa muzyczna 

Koncert w Rimini we Włoszech, fot. Bernard Kuś
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uczelnianych uroczystości takich 
jak inauguracja roku akademi-
ckiego czy promocje doktorskie. 
Są również koncerty, mniejsze 
i  większe, czasem przy współpracy 

z innymi chórami. Takim wydarze-
niem był koncert ku pamięci żoł-
nierzy wyklętych w fi lharmonii kra-
kowskiej z muzyką do serialu „Czas 
honoru”. Niesamowite przeżycie, 

śpiewać w  chórze liczącym prawie 
200 osób nie licząc orkiestry. 

Nie ograniczamy się jednak 
do granic naszego pięknego kraju. 
Podróże w końcu kształcą, pozwa-
lają zawierać ciekawe znajomości 
i doświadczenie. Zwiedziliśmy już 
w rytm muzyki Ukrainę, Włochy, 
Hiszpanie, Macedonie, i  mamy 
apetyt na więcej…

Kontakt:
Chór Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
„Dworek”
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
e-mail: chorar.krakow@gmail.com

Występ Chóru w Centrum Kongresowym UR

Koncert w Lloret de Mar w Hiszpanii, fot. Agnieszka Szanduła
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Studencki Zespół Góralski „SKALNI”
Tekst: mgr Józef Brzuchacz, kierownik Studenckiego Zespołu Góralskiego „SKALNI”

Studencki Zespół Góralski „SKAL-
NI” działający w  Uniwersytecie 
Rolniczym w  Krakowie powstał 
w 1952 r. i skupia młodzież z Pod-
hala i okolic studiującą w wyższych 
uczelniach krakowskich.

Zespół przedstawia folklor 
Podhala w  formie tradycyjnej. 
Repertuar prezentowanych pro-
gramów odzwierciedla bogactwo 
tego regionu. Muzyka, tańce 
i  śpiewy wyrastają z  wielopoko-
leniowej tradycji mieszkańców 
Podhala i  stanowią odrębną 
i  oryginalną kulturowo część 
dziedzictwa Karpat. Muzyka 
podhalańska jest pełna żywioło-
wości i  temperamentu. Instru-
mentarium stanowią skrzypce 

(prym i  sekund) lub „złóbcoki” 
oraz basy (instrument zbliżony 
do wiolonczeli). Tradycyjna ka-
pela góralska składa się z dwojga 
lub trojga skrzypiec: prymu i se-
kundu oraz basów. 

Utwory wykonywane przez 
kapelę góralską – „nuty” są utwo-
rami granymi z  pamięci – bez 
zapisu nutowego. Przekazywane 
z  pokolenia na pokolenie melo-
die zachowują charakterystyczne 
motywy. Ich nazwy pochodzą 
bądź od sławnych wykonawców, 
np. „sabałowe”, „bartusiowe”, „du-
chowe”, od nazwy kroków tanecz-
nych, np. „ozwodne”, „krzesane” 
lub od funkcji melodii w  obrzę-
dach np. „pytackie”, „do ocepin”.

Taniec góralski odznacza się po-
dobnymi cechami jak muzyka, jest 
dynamiczny i żywiołowy. Podstawo-
wym tańcem jest solowy popis pary 
tanecznej, składający się z kilku od-
mian kroków przerywanych przy-
śpiewkami wykonywanymi przez 
tancerza. Tańce wykonywane przez 
kilka par są układami dopasowany-
mi do wymogów sceny i  stanowią 
rozwinięcie tańca jednej pary. Cha-
rakterystyczną odmianą tańca jest 
„zbójnicki” – męski taniec grupowy 
wykonywany w tempie marsza.

Śpiew podhalański to przede 
wszystkim „śpiew wierchowy” 
wywodzący się z  kultury paster-
skiej. Jest to śpiew dwu lub trzy 
głosowy z  jednym głosem wiodą-
cym. Charakteryzuje się on niere-
gularną rytmiką i  zindywiduali-
zowanym stylem wykonawczym. 
Osobną grupę śpiewów stanowią 
śpiewy wykonywane do tańca lub 
przy obrzędach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
– DOŁĄCZCIE DO NAS
Zajęcia odbywają się w  dwóch 
grupach: początkującej i  zaawan-
sowanej – dwa razy w  tygodniu. 
Corocznie prowadzone są zapi-
sy i  nabór kandydatów do grupy Muzyka, taniec, śpiew – to daje radość
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początkującej, w której od paździer-
nika do lutego odbywa się szkolenie 
w  zakresie podstawowym zakoń-
czone egzaminem wstępnym.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
ARTYSTYCZNE OSTATNICH LAT
W każdym roku „SKALNI” odno-
szą sukcesy, które zawdzięczają za-
równo talentowi jak i ciężkiej pracy. 
Warto jednak w  tym miejscu pod-
kreślić nasze największe sukcesy:
Rok 2012
I miejsce „Złota Ciupaga” w kon-
kursie tańca zbójnickiego, oraz 
3  wyróżnienia dla par tanecznych 
w  konkursie tańca góralskiego na 
Karnawale Tatrzańskim, Bukowina 
Tatrzańska, 9 lutego 2012 r.,
I miejsce grupy śpiewaczej dziewczyn,
I miejsce – śpiew solowy dziewczy-
ny, nagroda indywidualna,
I  miejsce – muzyka, nagroda in-
dywidualna, na konkursie muzyki 

i śpiewu im. A. Knapczyka-Ducha, 
29 kwietnia 2012 r.,
I miejsce – grupy śpiewaczej dziew-
czyn, Przednówek w  Polanach, 
6 maja 2012 r.,
II miejsce – w konkursie śpiewu na 
Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu – Żywiec, 29 lipca 2012 r.,
II miejsce – w konkursie muzyki na 
Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu – Żywiec, 29 lipca 2012 r.,
III miejsce – w  konkursie śpiewu, 
grupa dziewczyn, Sabałowe Baja-
nia, Bukowina Tatrzańska, 10 sierp-
nia 2012 r.,
I  miejsce „Złote Zbyrkadło” dla 
grupy śpiewaczej dziewczyn, kon-
kurs śpiewu na Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich w  Zakopanem, 
27 sierpnia 2012 r.

Rok 2013
I  miejsce – grupa śpiewacza – 
XXIX Muzykowanie na duchową 

nutę, Czarny Dunajec, 14 kwietnia 
2013 r.,
I  Nagroda dla muzyki zespołu 
w  konkursie na 47. Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i  Śpiewaków 
Ludowych w  Kazimierzu Dolnym, 
30 czerwca 2013 r.,
III miejsce – „Brązowe Zbyrkadło” 
– grupa śpiewacza – Międzynaro-
dowy Konkurs Kapel, Śpiewaków 
i  Instrumentalistów Ludowych 
odbywający się w  ramach 50. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folklo-
ru Ziem Górskich w  Zakopanem, 
26 sierpnia 2013 r.

Rok 2014
Golden medal – nagroda za taniec 
na V Bulgarian National Cham-
pionship of Folklor „Euro Folk 
2014” występy zespołu na Między-
narodowym Festiwalu Folklory-
stycznym w  Bułgarii, Veliko Tat-
novo, 15-17 maja 2014 r.,
Special Prize for female vocal 
group – nagroda za śpiew na Fe-
stiwalu „Akademicka Nitra 2014”, 
Nitra, 5-11 lipca 2014 r.,
Udział zespołu w  festiwalu Świa-
towy Przegląd Folkloru „Integra-
cje”, Poznań, 10-18 sierpnia 2014 r.

Klub Akademicki „ARKA”

al. 29 Listopada 50 

31-425 Kraków 

tel. 12 662 51 78

e-mail: skalni@poczta.onet.pl

„SKA LNI” wśród gór i skał
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Zespół sygnalistów myśliwskich 
„Hagard”
Tekst: Julia Królik

Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„Hagard” zaczął działalność 
w  2001  r. jako „Sekcja, Etyki, Tra-
dycji i  Zwyczajów Łowieckich” 
Koła Naukowego Leśników na Wy-
dziale Leśnym, natomiast od 2010 
r. stanowi integralną część Centrum 
Kultury Studenckiej Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie. Zespół 
zrzesza uzdolnionych muzycz-
nie studentów Wydziału Leśnego 
z  różnych lat studiów, którzy pod 

okiem wykwalifi kowanego muzyka 
zajmują się doskonaleniem swoich 
uzdolnień oraz kultywowaniem tra-
dycji łowieckich, w  tym grą sygna-
łów i muzyki myśliwskiej. Sygnaliści 
uświetniają wiele ważnych wyda-
rzeń z życia Uczelni i nie tylko. Kie-
rownikiem zespołu jest Julia Królik.
Repertuar zespołu obejmuje wszyst-
kie sygnały myśliwskie (porozumie-
wawcze oraz pokotowe), a  także 
bogatą muzykę myśliwską wraz 

z  oprawą Mszy Hubertowskiej. 
Sztandarowym utworem wykony-
wanym przez zespół jest ofi cjal-
ny „Hejnał Wydziału Leśnego”, 
skomponowany przez Krzysztofa 
Kadleca, kompozytora muzyki my-
śliwskiej, przewodniczącego Ko-
misji Muzyki Klubu Sygnalistów 
Myśliwskich. Utwór ten uświetnia 
wiele uroczystości na Wydziale Leś-
nym i w Uniwersytecie Rolniczym. 
Zespół posiada w  swoim dorobku 

Zespół „Hagard” na tle Wawelu
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album muzyczny z muzyką myśliw-
ską, który został wydany z  okazji 
60-lecia istnienia Wydziału Leśne-
go w Krakowie w 2009 r. i planuje 
nagrać kolejny.

Co roku „Hagard” uczestni-
czy w  warsztatach gry na rogu 
myśliwskim, a  także wielu regio-
nalnych konkursach sygnalistów 
myśliwskich, reprezentując Uczel-
nię 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 Królew-
skim w  Niepołomicach. Dzięki 
temu wydarzeniu, małopolscy 
sygnaliści mogli po raz pierwszy 
uczestniczyć w  eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Konkursu Syg-
nalistów Myśliwskich „O  Róg 
Wojskiego”, a  uczestnicy z  całej 
Polski mogli poczuć magiczny 

klimat polowań królewskich 
w Puszczy Niepołomickiej. Dzię-
ki ogromnemu wsparciu Uniwer-
sytetu Rolniczego, Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krakowie i Zarządów Okręgo-
wych Polskiego Związku Łowie-
ckiego z Nowego Sącza, Tarnowa 
i  Krakowa, konkurs doczekał się 
już sześciu edycji, kolejna odbę-
dzie się w 2015 r.

Zespół bierze też udział w co-
rocznym Ogólnopolskim Kon-
kursie Sygnalistów Myśliwskich 
„O  Róg Wojskiego”, który ma 
rangę Mistrzostw Polski i  z  roku 
na rok ma w tej dziedzinie coraz 
większe osiągnięcia. Warto zazna-
czyć, że rok 2014 był wyjątkowym 
rokiem dla zespołu, przede wszyst-
kim ze względu na osiągnięcia 
zespołu. Podczas XIX Ogólno-
polskiego Konkursu „O Róg Woj-
skiego” w  Człuchowie, pierwszy 

raz w  historii istnienia „Hagard” 
zdobył mistrzostwo Polski w  ka-
tegorii sygnałów myśliwskich, 
a w kategorii muzyki myśliwskiej 
zajął wysokie, trzecie miejsce. 
Tym sposobem sygnaliści z zespo-
łu „Hagard” dołączyli do ścisłej 
czołówki zespołów sygnalistów 
w Polsce. 

Zespół wzbogaca dźwiękami 
rogów liczne wydarzenia i między-
narodowe konferencje poza Uczel-
nią, organizowane przez Regional-
ną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w  Krakowie, Zarząd Okręgowy 
PZŁ w  Krakowie oraz uświetnia 
uroczystości kół łowieckich na te-
renie Polski południowej.

Obecnie zespół liczy 24 osoby 
(grupa mistrzowska) i  13 osób 
(grupa początkująca) – w  której 
studenci pod okiem instrukto-
ra oraz kierowniczki rozwijają 
swoje umiejętności gry na rogu, 
aby w  przyszłości dołączyć do 
reprezentacyjnego Zespołu Syg-
nalistów Myśliwskich „Hagard”. 
Opiekunem zespołu jest dr hab. 
inż. Jan Banaś – prodziekan ds. 
Studentów Wydziału Leśnego.

Kontakt:

Zespół Sygnalistów Myśliwskich 

„Hagard”

al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

tel. 12 662 50 56

„Hagard” z wizytą u Smoka Wawelskiego
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Klub „BUDA” 
Opracowanie: mgr inż. Martyna Małopolska

Klub „BUDA” jest obecnie miej-
scem integracyjnym studentów, 
pracowników i  absolwentów 
Uniwersytetu Rolniczego. To 
magiczne miejsce, którego histo-
ria rozpoczęła się w  1959 r., gdy 
w podziemiach akademika powstał 
niewielki klub. W  miarę upływu 
lat, prężnej działalności studen-
tów i  przychylności władz Uczel-
ni, klub wzrósł do rangi ośrodka 
działalności kulturalnej braci stu-
denckiej (lata siedemdziesiąte). To 

tu działał legendarny Kabaret Pod 
Budą, a  swoje pierwsze kroki na 
scenie stawiał m.in. Bohdan Smo-
leń. Z  grupy muzycznej kabaretu 
powstał działający do dziś sławny 
zespół „Pod Budą” Andrzeja Siko-
rowskiego i Anny Treter.

W 2013 r. klub został zmoder-
nizowany, a w jego mury tchnięto 
nowe życie. Tym samym „BUDA” 
stała się niepowtarzalnym miej-
scem łączącym ducha historii 
z  nowoczesnym spojrzeniem na 

klub studencki. Jest to znakomite 
miejsce na spotkania, koncerty, 
wieczory kabaretowe i  tym po-
dobne imprezy. 

W  klubie „BUDA” cyklicznie 
odbywają się niekomercyjne im-
prezy organizowane przez studen-
tów dla studentów i absolwentów:
• Scena młodych – inicjatywa 

promująca młodych artystów, 
pragnących rozwijać swoje talen-
ty i  umiejętności. Podczas kon-
certów i recitali artyści amatorzy 

Spotkanie podróżnicze, fot. Agnieszka Szanduła
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mają szansę stanąć przed publiką, 
sprawdzić swoje siły oraz nabyć 
bezcennego doświadczenia sce-
nicznego. Scena młodych orga-
nizowana jest w ramach projektu 
Kulturalny Student UR.

• Kabaretowa BUDA – aby tra-
dycji stało się za dość, klub or-
ganizuje wieczory kabaretowe. 
Impreza ma na celu rozpowszech-
nienie sztuki kabaretowej pośród 
społeczności akademickiej oraz 

promocję amatorskich grup arty-
stycznych.

• Spektakle teatralno-taneczne 
grupy IRMINIA – repertuar 
grupy stanowią przede wszyst-
kim historie opowiadane ruchem 
na scenie.

• Spotkania podróżnicze – to 
cykl imprez z  udziałem podróż-
ników. Spotkania mają na celu 
przybliżenie kultury, sztuki i cha-
rakterystycznych cech różnych 

miejsc na świecie. Jeśli myślisz, 
że podróżowanie jest trudne, nie-
bezpieczne, wymagające wyso-
kich kosztów, bądź nie wiedziałeś 
jak odpowiednio przygotować 
się do wyprawy – przyjdź poroz-
mawiać z  fascynującymi ludźmi, 
skorzystaj z  ich doświadczeń 
i rad! 

• Śpiewogranie – co środę każdy 
może spróbować swoich sił wo-
kalnych i  muzycznych podczas 
wpisanego już na stałe w  kalen-
darz Śpiewogrania. Wydarze-
nie zrzesza miłośników śpiewu 
jak również pasjonatów gry na 
gitarze, pianinie czy innym in-
strumencie. Właśnie tak społecz-
ność akademicka ładuje baterie 
na drugą cześć tygodnia, dając 
upust nagromadzonym emocjom 
i energii.

• Wieczory fi lmowe z  muzyką 
na żywo – to swoista podróż 
w  czasie do początków kinema-
tografi i. Nieme fi lmy wzbogaco-
ne o  muzykę na żywo w  nieba-
nalny sposób promują ambitną 
formę kina.

Kontakt:
Klub „BUDA”
ul. Jabłonowskich 10/12 
(wejście od ul. Czapskich)
31-114 Kraków
tel. 12 422 10 88
e-mail: klubbuda@ur.krakow.pl

Wieczór kabaretowy, fot. Agnieszka Szanduła
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Uczelniana Rada Samorządu 
Studentów (URSS) Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie
Tekst: Karolina Adamska, przewodnicząca URSS

Samorząd to każdy student – nie 
ma do niego zapisów, a  wstąpienie 
w  jego szeregi jest całkowicie do-
browolne, wystarczą jedynie dobre 
chęci. Jesteśmy organizacją, która 
zrzesza studentów Uniwersytetu 

Rolniczego do wspólnego działa-
nia, z  myślą o  innych studentach. 
Bo kto lepiej zna potrzeby, proble-
my i oczekiwania studentów jak nie 
my, czyli ich koledzy, a jednocześnie 
samorządowcy.

Uczelniana Rada Samorządu Stu-
dentów Uniwersytetu Rolniczego 
to prężnie działająca organizacja 
zrzeszająca osoby, których głównym 
celem jest działalność ukierunko-
wana na dobro całej społeczności 

Adapciak 2014
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akademickiej. Działamy niezależnie 
od władz Uczelni, wszystkich orga-
nizacji społecznych, politycznych 
i  zawodowych oraz administracji. 
Należy także zaznaczyć, że każdy 
student ma prawo do czynnego 
udziału w  wyborach do organów 
samorządowych, jak i  do udziału 
w  otwartych zebraniach Samorzą-
du, podczas których może wyrazić 
swoje opinie i propozycje w zakresie 
spraw studenckich. Ma także moż-
liwość zaangażowania się w  prace 
komisji, które działają w ramach Sa-
morządu, m.in. Komisji ds. Współ-
pracy z Zagranicą, Komisji ds. Roz-
woju i  Nauki, Komisji ds.  Kultury 

i Promocji czy też Komisji ds. Pro-
jektów i Szkoleń.

To my reprezentujemy studen-
tów przed Władzami Uczelni, to 
my realizujemy projekty, których 
pomysłodawcami są studenci, to 
my jesteśmy dostępni dla każdego 
studenta z  osobna, gdy potrze-
ba jest rozmowy, wsparcia czy 
udzielenia informacji. Jesteśmy 
tam, gdzie grono studentów ma 
prawo głosu, gdzie nasza opinia 
jest brana pod uwagę i  słyszalna. 
Dzięki zaangażowaniu każdego 
członka Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów m.in. przyzna-
wane są stypendia dla studentów, 

pomoc materialna, ustanawiane 
są godziny rektorskie, organizo-
wane szkolenia i warsztaty, a także 
wyjazdy integracyjne i  imprezy 
tematyczne.

Ważnym zadaniem, które spo-
czywa na barkach Samorządu, jest 
uczestnictwo w pracach organów 
kolegialnych Uniwersytetu Rol-
niczego, w tym Senatu UR. Tym 
samym możemy śmiało powie-
dzieć, że Uczelniana Rada Samo-
rządu Studentów wpływa na roz-
wój naszej Uczelni.

Warto zaznaczyć, że Samorząd 
to nie wyłącznie regulaminy i do-
kumenty. Z  myślą o  studentach 

Szkolenie „Karol Winiarek – Skuteczna komunikacja”



Uc
ze

ln
ia

na
 R

ad
a 

Sa
m

or
zą

du
 S

tu
de

nt
ów

 (U
RS

S)

57

I  roku angażujemy się w  wiele 
przedsięwzięć. Warto wymienić 
choćby kilka, które stały się zna-
nymi wydarzeniami organizo-
wanymi przez Uczelnianą Radę 
Samorządu Studentów. I  tak 
możemy się szczycić organizacją 
m.in.: Obozu adaptacyjnego dla 
studentów I  roku – „Adapciak 
UR”, eventów squash-owych i  bi-
lardowych, szkoleń i  warsztatów 
współorganizowanych z Centrum 
Kultury Studenckiej, otrzęsin 
I roku – „Bal Beana”, kursów tańca 
współorganizowanych z Centrum 

Kultury Studenckiej, Dni Otwar-
tych Uniwersytetu Rolniczego, 
akcji charytatywnych, festiwalu 
kultury studenckiej – „Juwenalia”, 
wyjazdów szkoleniowych i  zagra-
nicznych współorganizowanych 
z  Centrum Kultury Studenckiej, 
imprez tematycznych, oraz waka-
cyjnego bezpłatnego Biura Kwater.

Samorząd to nieodosobniona 
jednostka, to organizacja, która 
bierze udział w życiu krakowskich 
uczelni, dlatego też jesteśmy człon-
kiem Porozumienia Samorządu 
Studentów Uczelni Krakowskich, 

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny, Eger 2014

Konwent Przewodniczących 
– Parlament Studentów RP
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prężnie współdziałamy integrując 
uczelnie rolnicze w Porozumieniu 
Samorządu Studentów Uczelni 
Rolniczych, a  przede wszystkim 
jesteśmy czynnymi przedstawi-
cielami w  Parlamencie Studen-
tów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dzięki zaangażowaniu w  każdą 
z  organizacji jesteśmy dostrzega-
ni, a nasz głos jest słyszalny na tle 
nie tylko naszej Uczelni. Jednakże 
najważniejsze jest to, że Samorząd 
to osoby, którym sprawia niesa-
mowitą radość i  satysfakcję, gdy 
widzą, że to, co robią przynosi 
efekt i zadowolenie. To osoby, dla 
których słowo „dziękuję” i szczery 
uśmiech jest jedynym i  najbar-
dziej satysfakcjonującym wyna-
grodzeniem ich starań. 

Wierzę w to, że do naszej wiel-
kiej Rodziny, jaką jest Samorząd 

zaangażujesz się i  Ty. Zrealizuj 
swoje pomysły, dąż wraz z  nami 
do osiągnięcia celów, poznaj no-
wych ludzi i zawiąż mocne, szcze-
re więzi. Oceń swoje możliwości, 
odnajdź wraz z nami działy, które 
Cię fascynują i  które chcesz roz-
wijać, poszerz swoje horyzonty, 
a przede wszystkim sprawdź swoje 
słabości i odnajdź w sobie siłę, by 
je przezwyciężać.

Jako studenci tak przyjaznej 
Uczelni, jaką jest Uniwersytet 
Rolniczy włączcie się w  życie 
Uczelnianej Rady Samorządu 
Studentów i  korzystajcie z  wa-
chlarzu możliwości, jaką ona 
Wam proponuje. Zapraszamy do 
naszego samorządowego pokoju 
nr 39, który znajduje się na wy-
dziale Rolniczo-Ekonomicznym 
(„Stary Gmach”). Jesteśmy tam 

każdego dnia do Waszej dyspozy-
cji, więc odwiedzajcie nas, swoich 
kolegów, bo każdy z  Was, może 
być jednym z nas.

Zapraszamy na naszą stronę inter-
netową:
www.urss.ur.krakow.pl
A także na nasz Funpage:
www.facebook.com/Samorzad 
StudentowUR

Kontakt:

Uczelniana Rada Samorządu 

Studentów Uniwersytetu 

Rolniczego

al. Mickiewicza 21, pokój 39

31-120 Kraków

tel: 12 662 43 94

e-mail: ursus@ur.krakow.pl

Drezno – wyjazd z Klubem Podróżnika



PRZEDMIOT
(poziom podstawowy 

lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podzia  wg rodzajów kierunków studiów:

przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Geogra  a

• Biologia, Le nictwo, Zarz dzanie rodowiskiem Przyrodniczym, Ochrona 
rodowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, 

• Ekonomia, Zarz dzanie,

• In ynieria rodowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu, 
Technika Rolnicza i Le na, Zarz dzanie i In ynieria Produkcji, In ynieria i 
Gospodarka Wodna, Odnawialne ród a Energii i Gospodarka Odpadami

Informatyka

• Biologia, Ochrona rodowiska, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika,

• Ekonomia, Zarz dzanie, 

• Geodezja i Kartogra  a, Technika Rolnicza i Le na, Zarz dzanie i In ynieria 
Produkcji, Odnawialne ród a Energii i Gospodarka Odpadami

Matematyka 

• Biologia, Biotechnologia, Le nictwo, Ochrona rodowiska, Ogrodnictwo, 
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria, 

• Ekonomia, Zarz dzanie, Towaroznawstwo, Zarz dzanie rodowiskiem 
Przyrodniczym,

• Geodezja i Kartogra  a, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu, 
In ynieria rodowiska, Zarz dzanie i In ynieria Produkcji, Technika Rolnicza 
i Le na, Technologia ywno ci i ywienie Cz owieka, Dietetyka, Jako  i 
Bezpiecze stwo ywno ci, In ynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne ród a 
Energii i Gospodarka Odpadami

WOS • Ekonomia, Zarz dzanie

Historia • Ekonomia, Zarz dzanie

J zyk obcy
j. angielski, j. niemiecki, 
j. w oski, j. francuski, 
j. rosyjski, j. hiszpa ski, 
j. aci ski i kultura 
antyczna.

• Weterynaria

Po uko czeniu studiów I stopnia na kierunkach Biologia, Ekonomia oraz Zarz dzanie absolwenci 
uzyskuj  tytu  licencjata, na pozosta ych kierunkach tytu  in yniera. Po uko czeniu studiów 

jednolitych magisterskich na kierunku Weterynaria absolwenci uzyskuj  tytu   lekarza weterynarii.



BIULETYN

www.ur.krakow.pl


