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Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze 
i uwzględnianych w rekrutacji 

na poszczególne kierunki studiów
PRZEDMIOT

(poziom podstawowy 
lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów:

przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Biologia

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

Chemia

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

Fizyka  
z astronomią

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

Geografia

•  Biologia, Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, 
Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, 
•  Ekonomia, Zarządzanie,
•  Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura 
Krajobrazu, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Odnawialne Źródła Energii 
i Gospodarka Odpadami

Cd. na 3 stronie okładki
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sssss Koleżanki i Koledzy,

Rozpoczynacie okres planowania 
swojej przyszłości, wyznaczacie cele 
i  rozmyślacie nad sposobami ich 
osiągnięcia, pragniecie zrealizować 
własne marzenia. W  tym procesie 
ważnym elementem jest właściwa 
ocena swoich mocnych i  być może 
słabszych stron oraz szans i  zagro-
żeń jakie niesie otaczająca rzeczy-
wistość. Pamiętajcie, że  te  słabsze 
strony zawsze możecie przekuć w mocne, a we właściwej ocenie szans i za-
grożeń pomoże Wam rzetelna informacja.
Dlatego z  myślą o  Was, opracowaliśmy odpowiednią ofertę edukacyjną 
i  oddajemy w  Wasze ręce „przewodnik” dla przyszłych studentów Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie. Dowiecie się 
z niego nie tylko, jaka jest specyfika poszczególnych kierunków studiów, 
ale również, jakie możliwości daje Wam studiowanie w  naszej Uczelni. 
Ponadto jakim zapleczem naukowym i  socjalnym dysponujmy, abyście 
z przyjemnością i satysfakcją uczęszczali na zajęcia, a w przyszłości z dumą 
mogli opuścić mury naszej Uczelni już jako absolwenci.
Studia to  nie tylko wykłady i  ćwiczenia w  nowoczesnych salach i  labo-
ratoriach oraz praktyki krajowe i  zagraniczne. Studia to  przede wszyst-
kim poszerzenie Waszej wiedzy i  umiejętności, ugruntowanie postaw, 
oraz  kształtowanie własnej osobowości. To  także okres zawierania no-
wych znajomości i czerpania z tego co daje „życie studenckie”. To okres 
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. Dajemy 
możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności, w wielu przypadkach unikal-
nych, w Uczelni nowoczesnej i z dużymi tradycjami. Waszym zadaniem 
jest tak skorzystać z naszej oferty, by zdobyć pożądane kwalifikacje i wy-
marzoną pracę oraz radośnie wspominać okres życia studenckiego. Życzy-
my skutecznych poszukiwań, satysfakcjonujących wyborów i  owocnych 
postępowań kwalifikacyjnych.

Do zobaczenia na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 
w naszej Uczelni.
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Tekst: Katarzyna Ujma, Rolnictwo III rok, przewodnicząca WRSS WR-E

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
jest najstarszą jednostką Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie, 
w  2013 roku obchodził 90-lecie 
istnienia. 90 lat to  szmat czasu, 
wiedzy, badań naukowych oraz 
ogrom studentów, którzy chętnie 
kształcili się i  zdobywali tutaj do-
świadczenie oraz wiedzę. Przez lata 
Wydział przechodził różne prze-
obrażenia. Zmieniała się również 
nazwa – był Wydziałem Rolnym, 
Wydziałem Rolniczym, aż  w  koń-
cu w roku 2001 stał się Wydziałem 
Rolniczo-Ekonomicznym. 

Obecnie funkcjonuje tu  12 
jednostek dydaktyczno-nauko-
wych, w tym 10 katedr i 2 instytu-
ty. Siedzibą Wydziału, jak i władz 
Uczelni, jest ponad 100-letni 
gmach zwany Collegium Godlew-
skiego przy al. Mickiewicza 21.

Obecnie oferujemy studen-
tom 4 kierunki kształcenia, a są to:

•	 Rolnictwo,
•	 Ochrona	środowiska,
•	 Zarządzanie,
•	 Ekonomia.

Studia prowadzone są w trybie 
stacjonarnym i  niestacjonarnym. 

Studenci odbywają praktyki zawo-
dowe zarówno w kraju jak i za gra-
nicą. Pozwalają one poszerzać im 
swoje horyzonty, wiedzę, a  także 
zdobywać doświadczenie. 

POSZERZAJĄC HORYZONTY
Wszystkich, którzy lubią robić 
„coś ponad”, nawiązywać nowe 
znajomości oraz łakną wiedzy, za-
praszają do  współpracy działające 
na naszym Wydziale: Koło Nauko-
we Rolników oraz Koło Naukowe 
Ekonomistów. Prowadzą one swoją 
działalność w sekcjach takich jak:

 Główny gmach Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 
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•	 chemia	środowiska,
•	 ochrona	środowiska	rolniczego,
•	 ochrona	przyrody,
•	 ekonomika	rolnictwa,
•	 oraz	wiele	innych.

W  naszej Uczelni prowa-
dzony jest program wymiany 
studentów w  ramach projektu 
ERASMUS. Ma on  za zadanie 
rozwijanie współpracy między-
narodowej między uczelniami. 
Skierowany jest zarówno do  stu-
dentów jak i  wykładowców oraz 

Koło Naukowe Rolników – sekcja chemii środowiska, fot. Małgorzata  
Tarasin, Sylwia Tomal

pracowników administracyjnych. 
Formuła ERASMUS-a  umożli-
wia wyjazdy studentów za gra-
nicę na  część studiów i  praktyk, 
promuje mobilność pracowników 
Uczelni oraz stwarza liczne moż-
liwości udziału w projektach wraz 
z partnerami zagranicznymi. Nasz 
Uniwersytet bierze udział w  tym 
programie od roku akademickiego 
2005/2006.

Najpopularniejsze uczelnie, 
na  które wyjeżdżają nasi studenci, 
to m.in.:

•	 Universität	für	Bodenkultur	
w Wiedniu, Austria,

•	 University	of	Natural	Resour-
ces and Life Sciences, Vienna,

•	 University	of	Copenhagen,	
Faculty of Life Sciences, 
Dania,

•	 Czech	University	of	Life	
Sciences Prague, Republika 
Czeska,

•	 Universitat	Politecnica	de	
Valencia, Hiszpania,

•	 Ondokuz	Mayis	University,	
Samsun, Turcja.

Bal Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 
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A MOŻE SAMORZĄD?
Trzeba pamiętać, że  studia to  nie 
tylko nauka, praca i  obowiązki. 
Doskonałym pomysłem dla aktyw-
nych studentów jest Wydziałowa 
Rada Samorządu Studentów. Kim 
jesteśmy? – przedstawicielami na-
szej wydziałowej braci studenckiej, 
grupą współpracującą z  władzami 
Wydziału oraz nauczycielami aka-
demickimi. Istnieje w  tej współ-
pracy zależność: „my dla wydziału 
– wydział dla nas”. Jako studenci 
wchodzimy w  skład Rady Wy-
działu oraz wielu komisji. Każdy 
ze studentów ma realną możliwość 
włączenia się w  nasze działania. 
WRSS organizuje dni adaptacyjne 

dla przyszłych żaków, rajd wydzia-
łowy,	 Bal	 wydziałowy,	 imprezy	
wspólnie z Klubem Akademickim 
ARKA oraz wiele innych akcji 
i wydarzeń.

Nowy etap, nowe miejsce, nowe 
znajomości… Zrób krok w przy-
szłość i dołącz do Nas!

Zapraszamy na Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny!

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

Studenci WR-E na Festiwalu Nauki 2013 r.

Rajd Wydziałowy
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Wydział Leśny
Tekst: Katarzyna Bogacz, studentka III roku leśnictwa, przewodnicząca WRSS

Wiele osób słysząc, że  ktoś stu-
diuje leśnictwo pyta: „co  wy tam 
robicie? Wycinacie drzewa?” Od-
powiedź brzmi „NIE”. Wydział 
Leśny kształci przyszłych leśników, 
a  kierunek leśnictwo prowadzony 
jest w  systemie dwustopniowym. 
Studia I-ego stopnia trwają 7 seme-
strów (3,5 roku), po nich uzyskuje 
się tytuł inżyniera. Studia II-ego 
stopnia to  studia magisterskie 
trwające 3 semestry (1,5 roku). 
Po tym stopniu przed nazwiskiem 
można już sobie postawić dwa 

tytuły, magister inżynier. Na  stu-
diach stacjonarnych do  wyboru 
są  dwie specjalności: Gospodar-
ka leśna oraz Ochrona zasobów 
leśnych. Pierwsza z  nich porusza 
bardziej gospodarcze i  techniczne 
tematy związane z  przyszłą pracą 
leśnika, natomiast druga skupia 
się bardziej na  ochronie lasów. 
Na  Wydziale prowadzone także 
są  studia niestacjonarne, również 
dwustopniowe, ale tylko na  spe-
cjalności Gospodarka leśna. Wy-
dział prowadzi też 4-letnie studia 

doktoranckie. Od  roku akademi-
ckiego 2013/2014 na  Wydziale 
Leśnym wprowadzony został nowy 
kierunek – Zarządzanie Środowi-
skiem Przyrodniczym.

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 inżynier-
skie, więc dobra znajomość mate-
matyki, fizyki czy chemii ułatwi 

Samorząd WL, Szwajcaria 2012 r.
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studiowanie. Wybierając nasz 
Wydział będziesz mógł rozwijać 
swoje zainteresowania praktycz-
nie w  każdej dziedzinie. Studenci 
udzielają się w  Kole Naukowym 
Leśników – w skrócie KNL – (sites.

google.com/site/kolonaukowe-
lesnikow/), które ma do  zaofero-
wania wiele różnych sekcji. U  nas 
możesz poszerzyć swoją wiedzę 
z  zakresu fotografii w  Sekcji Do-
kumentacji Fotograficznej, możesz 

tworzyć i  poznawać nowoczesne 
systemy pomagające leśnikom np. 
w  Sekcji Geomatyki. Jeśli lubisz 
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 czeka 
na  Ciebie	 Sekcja	 Entomologicz-
nej. Oczywiście nie wymieniłam 
tutaj wszystkich sekcji KNLu, jest 
ich naprawdę sporo i każda z nich 
działa bardzo dobrze. Przynależ-
ność do  Koła Naukowego jest nie 
tylko dobrym sposobem na  roz-
szerzenie zainteresowań i  ciekawe 
spędzenia czasu, jest to  też wy-
śmienita droga do  uzupełnienia 
wiedzy z  wykładów czy ćwiczeń, 

Ćwiczenia terenowe z Dendrometrii, Krynica 2013 r.

Ćwiczenia terenowe 2013 r.

8



co niejednokrotnie pomaga osiąg-
nąć lepsze wyniki na  egzaminach 
czy kolokwiach. Poza siedzeniem 
na ćwiczeniach i wykładach, każ-
dy może uczestniczyć we wspania-
łych wyjazdach. Wiele z  nich or-
ganizuje wyżej wspomniane koło 
naukowe. Studenci odwiedzili już 
m.in.	 Pomorze,	 Ukrainę,	 Bajkał,	
Krym czy Gruzję.

NIE SAMĄ NAUKĄ LEŚNIK 
ŻYJE… CZYLI WRSS
Wydziałowa Rada Samorządu Stu-
dentów jest bardzo dobrze funk-
cjonującą organizacją na  naszym 
Wydziale. Do  głównych działań 

prowadzonych przez nas należą 
m.in. ochrona praw studenta, pre-
zentacja Wydziału na  szczeblu 
krajowym i  międzynarodowym. 
WRSS jest łącznikiem między 
studentami, a  pracownikami dy-
daktycznymi oraz władzami Wy-
działu i  Uczelni. Uczy organizacji 
oraz działania w  grupie. Jako Sa-
morząd staramy się jak najlepiej 
rozreklamować Wydział, robimy 
to  przez uczestnictwo w  konfe-
rencjach, dniach otwartych czy 
festiwalach naukowych. Nasz Sa-
morząd wiele inicjatyw podejmuje 
w  ramach podpisanego w  2008 r. 
Porozumienia Samorządów Wy-
działów Leśnych z  Krakowa, Po-
znania i  Warszawy. Porozumienie 
to  dało nam wiele możliwości nie 
tylko na rozszerzenie wiedzy na te-
mat leśnictwa, ale także na pozna-
nie niesamowitych ludzi. Dzięki 
temu nasze samorządy organizują 
co  roku dwie konferencje: szkole-
niową oraz ogólną, która dotyczy 

problemów leśnictwa. Im więcej 
osób chętnych do działania tym ła-
twiej coś zorganizować, dlatego też 
wspólnie organizujemy wyjazdy 
na  zagraniczne konferencje. Jedną 
z nich	jest	InterFOB,	czyli	Między-
narodowe Spotkanie Studentów 
Leśnictwa i  Technologii Drewna 
(www.interfob.com). Samorząd 
organizuje też wiele przedsięwzięć 
ogólnowydziałowych jak Konkurs 
fotograficzny	FOTOLEŚNIK,	Bal	
Leśnika, czy Dzień Leśnika. 

WYDZIAŁ LEŚNY. I CO DALEJ?
Absolwenci naszego Wydziału 
są  przygotowani do  pracy w  wie-
lu sektorach związanych z  leśni-
ctwem, ochroną przyrody czy nawet 
zagospodarowaniem przestrzeni. 
Uzyskana wiedza i  umiejętności 
na  wszystkich specjalnościach 
studiów umożliwiają absolwen-
tom m.in. otwieranie firm 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 oddziałują-
cych na środowisko. 

Kontakt:
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków 
tel. 12 662 50 01
e-mail: wles@ur.krakow.pl

Festiwal Nauki 2013 r.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”
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Zastanawiało	 Cię	 kiedyś,	 o  czym	
myślą zwierzęta, co  próbują nam 
powiedzieć? Jak to  się dzieje, że   
z  jajka wykluwa się pisklę i co  ste-
ruje jego rozwojem? Jak to  się 
dzieje, że  krowa daje dziennie tak 
dużo mleka? W  jaki sposób życie 
zwierząt i  ludzi uwarunkowane 
jest od  genów, czynników środo-
wiska	 i  żywienia?	 Co  to  w  ogóle	
jest GMO i  czy faktycznie jest się 
czego	obawiać?	Czy	ryby	zamarza-
ją w stawach? Na te i wiele innych 
pytań można znaleźć odpowiedź 
rozpoczynając studia właśnie 
na	 Wydziale	 Hodowli	 i  Biologii	
Zwierząt. Nasza kadra naukowa 
specjalizująca się praktycznie we 

Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt
Tekst:  Paweł Walner – IV semestr II stopnia studiów stacjonarnych, 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

wszystkich dziedzinach związa-
nych ze  zwierzętami, począwszy 
od  hodowlanych, a  skończywszy 

na  amatorskich i  laboratoryjnych, 
odpowie na  każde Twoje pytanie. 
Nasz Wydział posiada trójstopnio-
wy system kształcenia obejmujący 
studia inżynierskie, magisterskie 
i doktoranckie.
Studia prowadzone są  na  trzech 
kierunkach:

•	 Zootechnika	 (specjalności:	
hodowla zwierząt, hodowla 
i  użytkowanie koni, hodowla 
ekologiczna i  ochrona zwie-
rząt oraz prewencja wetery-
naryjna i  ochrona zdrowia 
zwierząt),

•	 Rybactwo	 (specjalność:	 ich-
tiobiologia, gospodarka ryba-
cka i ochrona wód),Bal Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, fot. Andrzej Majerski

Wyjazd w  ramach elektywu „Standardy technologiczne gospodarstw 
rolnych”, fot. Paweł Walner
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•	 Biologia (specjalność: biologia 
stosowana).
Na  kierunkach zootechnika 

i  rybactwo studia I  stopnia (inży-
nierskie) trwają 7 semestrów, a stu-
dia II stopnia (magisterskie) trwają 
3 semestry. Na  kierunku biologia, 
studia I stopnia (licencjackie) trwa-
ją 6 semestrów, a  studia II stopnia 
(magisterskie) 4 semestry. Studia 
I  stopnia kończą się egzaminem 
inżynierskim (kierunek zootech-
nika i  rybactwo) lub licencjackim 
(kierunek biologia), natomiast 
studia II stopnia kończą się obroną 
pracy dyplomowej i  uzyskaniem 
tytułu zawodowego magistra danej 
specjalności.

DOŁĄCZ DO NAS
Studia na  naszym Wydziale skie-
rowane są  dla osób, które są  mi-
łośnikami zwierząt i chcą zgłębiać 
wiedzę z zakresu nauk rolniczych, 
a także dla tych, którzy chcą zwią-
zać swoją przyszłość zawodową 
z  różnymi gałęziami gospodarki 
działającymi w  otoczeniu rolni-
ctwa. Różnorodność przedmio-
tów na  poszczególnych specjal-
nościach umożliwia dopasowanie 
tematyki zajęć do  zainteresowań 
każdego studenta.

Kształcenie odbywa się w for-
mie wykładów, ćwiczeń (audyto-
ryjnych, laboratoryjnych i  tereno-
wych), seminariów oraz praktyk 
zawodowych. W  trakcie nauki 
studenci mają możliwość kontaktu 
ze wszystkimi gatunkami zwierząt 
gospodarskich utrzymywany-
mi w  stacjach doświadczalnych 
Wydziału, jak i  podczas praktyk 

Stacja Doświadczalna na  Bielanach, zajęcia z  elektywu „Anatomia 
topograficzna”, fot. Aleksandra Barć

zawodowych. Starając się spro-
stać konkurencyjności na  rynku 
pracy nasi studenci w  ramach pro-
wadzonych zajęć mają możliwość 
uczestniczenia w  różnego rodzaju 
wyjazdach do  gospodarstw, zakła-
dów produkcyjnych, laboratoriów, 
a  także do  ZOO. Wyjazdy te  sta-
nowią element łączący uzyskaną 
wiedzę teoretyczną z  praktyką. 

Największymi przedsięwzięciami 
w poprzednich latach były wyjazdy 
do Bieszczadzkiego	Parku	Narodo-
wego oraz do  Parku Narodowego 
Hortobágy na  Węgrzech. Studenci 
w  ramach współpracy między-
wydziałowej uczestniczyli także 
w  obozach naukowych w  Karpa-
tach Rumuńskich, nad jeziorem 
Bajkał	oraz	w Gruzji.
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Na Wydziale	Hodowli	 i Bio-
logii Zwierząt funkcjonują 3  koła 
naukowe: Koło Naukowe Zoo-
techników, Koło Naukowe Ryba-
ków	 i  Koło	 Naukowe	 Biologów.	
To  tam studenci żądni wiedzy 
i  chętni do  poszerzania swoich 
horyzontów mogą się spełniać 

naukowo. W strukturach tych kół 
działa wiele sekcji, co  daje możli-
wość znalezienia czegoś dla siebie 
oraz pogłębienia swoich wiadomo-
ści z  interesujących nas dziedzin 
nauki. Studenci przeprowadzają 
wiele badań i  doświadczeń, bar-
dzo często poza murami Uczelni, 

wyjeżdżając na  zajęcia terenowe 
bądź obozy naukowe. Wyniki 
swoich badań prezentują na  Sesji 
Kół Naukowych.

NASZ SAMORZĄD
Jednak nie samą nauką żyje czło-
wiek! Na naszym Wydziale prężnie 
działa Samorząd Studencki, w  ra-
mach którego można realizować 
się społecznie, kulturalnie czy też 
naukowo w ramach komisji wydzia-
łowych czy też organizując różnego 
rodzaju przedsięwzięcia. Jesteśmy 
współorganizatorem	 Balu	 Beana	 –	
otrzęsin	studentów	I roku.	Corocz-
nie przed sesją zimową przeprowa-
dzamy inicjatywę pod nazwą Moja 
Pierwsza Sesja, która jest skierowa-
na do  studentów I  roku. Ponadto 
bierzemy czynny udział w  organi-
zowaniu stoiska promującego nasz 

Obóz Naukowy nad jezioro Bajkał 2012 r., fot. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski 

Występ studentów I roku na Balu Beana 2012 r., fot. Andrzej Majerski
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Wydział podczas Dnia Otwartego 
UR, czy też Festiwalu Nauki. Każ-
dego roku organizujemy zbiórki 
żywności dla zwierząt, konkurs 
na najlepszego wykładowcę, impre-
zę integracyjną naszego Wydziału, 
Bal	 Wydziału	 Hodowli	 i  Biologii	
Zwierząt oraz Rajd Wydziałowy. 
Aby włączyć się w  działalność na-
szego Samorządu wystarczy przyjść 
na zebranie otwarte, które jest orga-
nizowane raz w miesiącu.

Dzięki studiom na  Wydziale 
Hodowli	i Biologii	Zwierząt	każdy	
student ma możliwość pracy w:

•	 podmiotach	 gospodarczych	
zajmujących się produkcją 
rolniczą;

•	 instytucjach	 zajmujących	 się	
organizacją i  nadzorem ho-
dowli zwierząt;

•	 ogrodach	zoologicznych;
•	 zakładach	produkujących	pa-

sze dla zwierząt;
•	 przedsiębiorstwach	 zajmu-

jących się przetwórstwem 

surowców i  produktów po-
chodzenia zwierzęcego;

•	 doradztwie	rolniczym;
•	 specjalistycznych	 gospodar-

stwach rolnych;
•	 laboratoriach	 przemysłu	

farmaceutycznego;
•	 zakładach	 hodowli	 roślin	

i zwierząt;
•	 stacjach	 sanitarno-epidemio-

logicznych;
•	 szkolnictwie	 (po  uzupełnieniu	

wykształcenia pedagogicznego);
•	 administracji	 samorządowej	

i rządowej.
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Przyszli studenci, sympaty-
cy przyrody i  zwierząt, serdecz-
nie zapraszamy do  włączenia się  
w  społeczność akademicką Wy-
działu	 Hodowli	 i  Biologii	 Zwie-
rząt. Zapewniamy Was, że nie po-
żałujecie tej decyzji!!!

Kontakt:
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków 
tel. 12 662 40 66
e-mail: whbz@ur.krakow.pl

Obóz Naukowy Gruzja 2013 r., 
fot. Paulina Czyszczoń

Z PIERWSZEJ RęKI
Piotr Wołkowski, absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
na kierunku zootechnika 
Studia	na Wydziale	Hodowli	 i Biologii	Zwierząt	 to  idealne	miejsce	
dla osób, które chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane 
ze zwierzętami czy to gospodarskimi, czy też amatorskimi. Studiując 
tutaj poznałem wiele wspaniałych koleżanek i kolegów, dzięki którym 
te 5 lat studiów mogę zaliczyć do najwspanialszego okresu w moim 
życiu.	Wydział	Hodowli	 i Biologii	Zwierząt	 tworzy	 także	wykwali-
fikowana kadra naukowa i olbrzymie możliwości, które przed nami 
stoją. Dzięki studiom mogłem nabyć cenne doświadczenie, poznać 
i rozwinąć swoje umiejętności z zakresu hodowli zwierząt co przybli-
ży mnie do znalezienia wymarzonej pracy w zawodzie.

„Być albo nie być – oto jest pytanie” 
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„Nie wystarczy zdobywać mądro-
ści, trzeba jeszcze z niej korzystać” 
–	 te  słowa	 Cycerona	 w  idealny	
sposób wpasowują się w charakter 
tego Wydziału, gdzie zarówno te-
oria, jak i  praktyka mają ogromne 
znaczenie.

Wydział Inżynierii Środowi-
ska i  Geodezji kształci studentów 
na kierunkach:

•	 Geodezja	i Kartografia,
•	 Inżynieria	Środowiska,
•	 Gospodarka	Przestrzenna,
•	 Inżynieria	 i  Gospodarka	

Wodna.
W  ramach tych kierunków 

prowadzone są  dwustopniowe 

studia stacjonarne i niestacjonarne. 
Studia I stopnia kończą się uzyska-
niem tytułu zawodowego inżynie-
ra, natomiast studia magisterskie, 

czyli studia II stopnia kończą 
się uzyskaniem tytułu magistra. 
Na  kierunkach Inżynieria Środo-
wiska oraz Geodezja i  Kartogra-
fia realizowany jest trzeci stopień 
kształcenia – studia doktoranckie.

Kierunki prowadzone na tym 
Wydziale bazują na  przedmiotach 
ścisłych. Osoby podejmujące stu-
dia powinny być przygotowane 
na pracę w terenie oraz w pracow-
ni. Ćwiczenia terenowe to  okazja 
do  poznania praktycznej strony 
obranego kierunku, zapoznania 
się z  technikami pomiarowymi 
i  sprzętem. Zaplecze techniczno-
naukowe Wydziału Inżynierii 
Środowiska i  Geodezji pozwala 
studentom na  poznanie aparatu-
ry, z  którą będą mieli styczność 

Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
Tekst:  Magdalena Kowacka, Geodezja i Kartografia,  

I rok studiów magisterskich, przewodnicząca WRSS WIŚIG

Obóz Naukowy na Krymie, fot. Wojciech Sagan

Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, fot. Magdalena Kowacka 
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w  pracy zawodowej. Jako Wydział 
możemy się pochwalić stacją re-
ferencyjną KRUR, laboratorium 
hydrotechnicznym oraz bardzo 
pokaźnym zasobem sprzętu po-
miarowego służącego studentom 
w  trakcie ćwiczeń terenowych 
i  praktyk. Pracownie, laboratoria 
i  sale wykładowe są  wyposażone 
w nowoczesne urządzenia. W pra-
cowniach komputerowych można 
korzystać z  dostępnych oprogra-
mowań m.in. do  opracowań fo-
togrametrycznych, geodezyjnych, 
GIS, posiadamy oprogramowania 
hydroinformatyczne i statystyczne.

CZY WARTO? OCZYWIŚCIE, 
ŻE WARTO!
Nasz Wydział stwarza doskonałe 
warunki do  poznania tajników 
kierunków technicznych tak 

ważnych w  kształtowaniu naszego 
środowiska. Daje możliwość pracy 
w zawodzie, dzięki któremu można 
zmieniać przestrzeń, wprowadzać 
innowacje oraz projektować.

Wydział daje możliwość 
realizacji siebie nie tylko po-
przez studiowanie wybranego 
kierunku, ale również przez za-
angażowanie w  działania Kół 
Naukowych, Wydziałowej Rady 
Samorządu Studentów (WRSS) 
czy Uczelnianej Rady Samorządu 
Studentów (URSS).

Na  Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska i  Geodezji funkcjonują 
Koła Naukowe poszczególnych 
kierunków, gdzie realizowane 
są ciekawe projekty, organizowane 
są  Rajdy czy Obozy Naukowe za-
równo w kraju, jak i za granicą. Koła 
Naukowe zrzeszają ludzi chętnych 

do  jeszcze większego pogłębiania 
wiedzy, zdobywania umiejętno-
ści i  poszerzania horyzontów. Ich 
członkowie uczestniczą w  kon-
ferencjach i  seminariach, gdzie 
przedstawiają referaty i postery.

Na  osoby, które lubią aktyw-
nie spędzać czas, czeka Akade-
micki Związek Sportowy (AZS), 
gdzie każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Miejscem gdzie można zaznać 
wielu atrakcji kulturalnych jest zaś 
Klub Akademicki ARKA, gdzie 
oprócz organizowanych imprez, 
odbywają się spotkania o charakte-
rze kulturowym, także z  ciekawy-
mi ludźmi. 

SAMORZĄD WYDZIAŁU 
INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
I GEODEZJI
Chcesz	 angażować	 się	 w  różne	
ciekawe przedsięwzięcia? Masz 
mnóstwo pomysłów? Lubisz pracę 
w grupie? Przyjdź do nas! Wydzia-
łowa Rada Samorządu Studentów 
reprezentuje brać studencką przed 
władzami Wydziału, inicjuje, pro-
wadzi i  finalizuje szereg przedsię-
wzięć o  charakterze społecznym, 
naukowym, kulturalnym i rozryw-
kowym. Angażujemy się w  wyda-
rzenia organizowane przez Uczel-
niana Radę Samorządu Studentów, 
m.in.	Bal	Beana	–	otrzęsiny	I roku,	
Juwenalia oraz Dzień Otwarty 
Uczelni. Organizujemy m.in. Moją 
Pierwszą Sesję – to  praktyczne 
przygotowanie studentów I  roku 
do  ich pierwszej sesji egzamina-
cyjnej, Wielką Lekcję Inżynie-
rii Środowiska i  Geodezji, czyli 
dzień otwarty dla młodzieży szkół 

Obóz Naukowy na Krymie, fot. Izabela Zaremba 
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ponadgimnazjalnych, święto wy-
działowe Dzień Geodety i Inżynie-
ra, imprezy wydziałowe Geoparty. 
Samorząd nie tylko angażuje się 
w  przedsięwzięcia kulturowe, ale 
również naukowe, współpracu-
jąc z  Kołem Naukowym. Każdy 
student może się do  nas zwrócić 
o pomoc, a my dołożymy wszelkich 
starań, aby mu pomóc.

CO PO STUDIACH?
Osoby, które ukończą oferowa-
ne przez nasz Wydział kierunki 

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

mogą znaleźć zatrudnienie 
w  różnych instytucjach m.in. 
przedsiębiorstwach i  zakładach 
wykonawczych, urzędach admi-
nistracji publicznej, w  biurach 
projektowych i  doradczych. Wa-
chlarz różnorodności zatrudnie-
nia jest bardzo duży ze  względu 
na  możliwość zatrudnienia za-
równo w  instytucjach państwo-
wych oraz prywatnych, pracy 
w istniejącej firmie lub założenia 
własnej działalności.

Przyjdź i przekonaj się sam!

Reprezentacja naszego Wydziału na Balu Beana, fot. Klub Akademicki „ARKA” 

Wojciech Woźniak, Geodezja 
i Kartografia, II rok, zastępca 
przewodniczącego WRSS 
WIŚIG

Bez	 zastanowienia	 się	 mogę	
stwierdzić, że  Wydział Inży-
nierii Środowiska i  Geodezji 
jest najlepszy. Każdy znajdzie 
tutaj coś dla siebie. Ogrom-
ne możliwości kształcenia się 
na  najwyższym poziomie, je-
dyna w  swoim rodzaju atmo-
sfera oraz niesamowici ludzie, 
którzy ją tworzą, a  to  wszyst-
ko tylko u Nas.



Wydział Ogrodniczy to  świetne 
miejsce dla ludzi ciekawych 
świata oraz nowych wyzwań. 
Jeśli	 interesuje	 Cię	 odkrywanie	
przyrody oraz jej praktyczne za-
stosowanie, poprzez umiejętne 
gospodarowanie terenami zieleni, 
produkcją żywności ekologicznej 
oraz intensywną ochroną roślin 
bezpieczną dla środowiska, ten 
kierunek	jest	dla	Ciebie!

U  nas kładzie się duży na-
cisk na  kształcenie studentów 
w  obszarze nauki ogrodniczej, 

Wydział Ogrodniczy
Tekst: Magdalena Miś – Agroekologia i ochrona roślin, II rok, II stopień 
Elżbieta Hoły – Rośliny lecznicze i prozdrowotne, IV rok, I stopień
Kinga Klimek – Ogrodnictwo, II rok, I stopień

Kolekcja roślin ozdobnych, fot. Magdalena Miś

Targi Ogrodnicze, fot. Magdalena Miś
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nowoczesnej technologii produk-
cji sadowniczej, warzywniczej oraz 
roślin ozdobnych, a także projekto-
wania i urządzania terenów zieleni, 
w  powiązaniu z  naukami podsta-
wowymi i  w otoczeniu dyscyplin 
pokrewnych. Zajęcia odbywają się 
w  wysoce wyspecjalizowanych la-
boratoriach, salach wyposażonych 
w praktyczne sprzęty oraz poprzez 
ćwiczenia terenowe i praktyki.

NASZA OFERTA
Na  pierwszym stopniu kształ-
cenia na  kierunku ogrodnictwo 
jest 5 modułów kształcenia 
– specjalności: 

•	 Ogrodnictwo	z marketingiem,
•	 Sztuka	ogrodowa,
•	 Agroekologia	i ochrona	roślin,
•	 Bioinżynieria,
•	 Rośliny	lecznicze	

i prozdrowotne. 

Na  drugim stopniu istnieje 
możliwość wyboru 7 specjalności: 

•	 Rośliny	warzywne,
•	 Rośliny	ozdobne,
•	 Sadownictwo,
•	 Sztuka	Ogrodowa,
•	 Agroekologia	i ochrona	roślin,
•	 Bioinżynieria,
•	 Rośliny	lecznicze	

i prozdrowotne.
W dalszym toku studiowania 

również	mamy	coś	dla	Ciebie!
Studia podyplomowe Flo-

rystyka – na  której posiądziesz 
wiedzę z zakresu szeroko pojętego 
układania kwiatów, zaś Zago-
spodarowanie terenów zieleni 
przeznaczone jest dla absolwentów 
studiów wyższych związanych za-
wodowo z  projektowaniem, zakła-
daniem i pielęgnacją terenów ziele-
ni oraz sztuką ogrodową.

Nasi wykładowcy kładą 
duży nacisk na praktyczne zasto-
sowanie wiedzy, głównie dzięki 
praktykom, które odbywają się 
w  szklarniach, zaprzyjaźnionych 
gospodarstwach oraz stacjach 
doświadczalnych Wydziału. 
Istnieje również możliwość od-
bywania	 praktyk	 za	 granicą.	 Ci,	
którzy mierzą jeszcze wyżej mogą 
skorzystać z oferty wymiany stu-
dentów na studia i praktyki w ra-
mach Programu Erasmus.

MŁODZI NAUKOWCY
Wydział Ogrodniczy w  głównej 
mierze stawia na  rozwój, dlatego 
też podczas studiów można się roz-
wijać w Kole Naukowym Ogrodni-
ków. Aktywność w KNO pozwala 
rozwijać zainteresowania naukowe 

Bal Ogrodnika, fot. Piotr Żelazny

Rajd Ogrodnika, fot. Grzegorz Szymlak
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w czasie trwania studiów niezależ-
nie od realizacji pracy inżynierskiej 
czy magisterskiej, pomaga w naby-
waniu umiejętności badawczych, 
w  zapoznaniu się z  technikami 
laboratoryjnymi.

SAMORZĄD WYDZIAŁU
Nie samą nauką student żyje – wie-
my to doskonale, dlatego Wydzia-
łowa Rada Samorządu Studentów 
Wydziału Ogrodniczego przygo-
towała	 dla	 Ciebie	 bogatą	 ofertę! 
Po  pierwsze dbamy o  dobro 
każdego studenta, pomagamy 
kształcić się w  organizowaniu 
różnych wydarzeń. Każda arty-
styczna dusza znajdzie coś dla 
siebie – konkursy, występy, sztu-
ka, taniec, tym zajmujemy się 
w wolnych chwilach. WRSS WO 
organizuje:	Bal	Ogrodnika,	Targi	
Ogrodnicze, wystawia reprezen-
tacje na  Międzywydziałowym 
Turnieju Artystycznym, szkoli się 
i  doskonali na  różnych płaszczy-
znach	zawodowych.	Marzy	Ci	się	
wyjazd? Zapraszamy na coroczną 
wycieczkę do  Zakopanego, Rajd 
Ogrodnika, wyjazd seminaryjno-
-naukowy za granicę.

Nie zwlekaj i  dołącz do  nas, 
bo  jesteśmy przyjaciółmi, którzy 
połączyli swoje siły, by codziennie 
tworzyć coś pozytywnego!

Kontakt:
Wydział Ogrodniczy
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków 
tel. 12 662 52 69
e-mail: wogr@ur.krakow.pl

Z PIERWSZEJ RęKI
Rozmowa z  Michałem Brat-
kiewiczem, absolwentem mu-
zykologii UJ, byłym studen-
tem SGGW oraz studentem 
2 roku Ogrodnictwa na  spe-
cjalności Rośliny lecznicze 
i prozdrowotne

Dlaczego wybrałeś Wydział 
Ogrodniczy?
Jako student z  długoletnim 
doświadczeniem, mogę powie-
dzieć, że ten wybór był przemyślaną decyzją. Pragnąłem zacząć dru-
gi kierunek, bardziej skonkretyzowany. Miałem nadzieję, że  WO 
spełni moje oczekiwania co do realizacji interesujących mnie przed-
miotów oraz że będzie dawał możliwość zdobycia wiedzy praktycz-
nej. Oprócz tego od wielu lat interesuję się ogrodnictwem i praco-
wałem zarówno w firmach ogrodniczych jak i w ogrodach.

Co spodobało Ci się w studiach na naszym Wydziale?
Przede wszystkim różnorodność zajęć, w  tym mnóstwo prak-
tycznych. Moim ulubionym jest wykład Rośliny i  środowisko 
w kulturze i sztuce prowadzony przez dr. hab. inż. Piotra Siwka, 
prof. UR, podczas którego mogliśmy obejrzeć instrumenty (m.in. 
didgeridoo) wykonane z  roślin, posłuchać muzyki oraz porozma-
wiać,	czy	zadać	pytania.	Chciałbym	również	dodać,	że na naszym	
Wydziale student z każdym problemem może zwrócić się zarówno 
do prowadzących jak i do Pani Prodziekan. Dla osób studiujących 
dwa kierunki to naprawdę dużo znaczy.

Czy swoje plany na przyszłość wiążesz z ogrodnictwem?
Tak, na 1.000.000 procent! Pragnę prowadzić jakąś małą EKOLO-
GICZNĄ	działalność.

Chciałbyś coś dodać na koniec rozmowy?
Chciałbym	 zachęcić	 licealistów	 do  wybierania	 Wydziału	 Ogrod-
niczego. Studia spełniają oczekiwania w 100 procentach! Poza tym 
na żadnym innym Wydziale nie ma kolekcji roślin ozdobnych, gdzie 
można usiąść i odpocząć lub pouczyć się. Dlatego serdecznie zapra-
szam na nasz Wydział – zobacz ile korzyści niesie studiowanie tutaj!
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Jeśli zastanawiasz się nad wybo-
rem swojej drogi życiowej właśnie 
w  tym momencie otrzymujesz 
receptę jak osiągnąć sukces. Tą re-
ceptą są studia na naszym Wydzia-
le. Wydział Inżynierii Produkcji 
i  Energetyki to  nie tylko miejsce, 
w którym zdobywa się wiedzę, WI-
PiE to styl życia.

Zacznijmy od  początku. 
W  1977 roku powołano Wydział 
Techniki i  Energetyki Rolnictwa, 
który na  przestrzeni lat zmieniał 

Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
Tekst: Krzysztof Pikul - kierunek: Technika Rolnicza i Leśna, 
II rok, II stopnia, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

nazwę, wyposażenie laboratoriów 
i  co  najważniejsze dostosowywał 
profil kształcenia do  dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. 
Obecna nazwa odzwierciedla za-
kres, w jakim kształcą się nasi stu-
denci na kierunkach, które oferuje-
my, a są to:

•	 Technika	Rolnicza	i Leśna,
•	 Zarządzanie	 i  Inżynieria	

Produkcji,
•	 Odnawialne	 Źródła	 Energii	

i Gospodarka Odpadami.

Kierunkiem, od  którego 
wszystko się zaczęło jest Technika 
Rolnicza i  Leśna. Pomimo nieco 
już archaicznej nazwy, jest to  kie-
runek nowoczesny, przyszłościo-
wy, wymagający zgłębiania wie-
dzy zarówno przyrodniczej, jak 
i technicznej.

Czym	 się	 wyróżnia	 kieru-
nek Zarządzanie i  Inżynieria 
Produkcji na  naszym Wydziale 
od tego typu kierunków na innych 
uczelniach? Jego absolwenci po-
siadają wiedzę inżynierską i mene-
dżerską z zakresu produkcji i prze-
twórstwa surowców pochodzenia 
biologicznego. Łączy on  wiedzę 
z  zakresu zarządzania z  teoretycz-
ną i praktyczną wiedzą techniczną 
związaną z branżą rolniczą, rolno-
-spożywczą jak również i  energe-
tyczną. Po drugie wyjazdy do funk-
cjonujących przedsiębiorstw oraz 
liczne zajęcia i  pokazy praktyczne 
utrwalają zdobytą wiedzę.

Najmłodszym „dzieckiem” 
naszego Wydziału jest kierunek 
Odnawialne Źródła Energii 
i  Gospodarka Odpadami. Jest 
on  unikatowy, a  pierwszy nabór 
ruszył w  bieżącym roku akade-
mickim i  przerósł wszelkie ocze-
kiwania. Zainteresowanie było Dzień Mechanizatora 2013 r., fot. M. Rutkiewicz
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możliwość studiowania na nowo-
czesnym kierunku studiów, któ-
rego absolwentów już teraz ocze-
kuje rynek pracy.

Wszystkie kierunki na  na-
szym Wydziale umożliwiają uzy-
skanie tytułu inżyniera (I stopień) 
i magistra (II stopień). 

DLACZEGO WARTO U NAS 
STUDIOWAĆ?
Każde zajęcia na  naszym Wy-
dziale to  swego rodzaju przygoda. 
Prowadzone są  przez specjalistów 
w  swoich dziedzinach, w  dobrze 
wyposażonych laboratoriach. Gru-
py zajęciowe nie są  duże, przez 
co  do  każdego studenta podchodzi 
się indywidualnie. Ćwiczenia to nie 
tylko sucha teoria, ale i doświadcze-
nia, pokazy. Oprócz zwyczajnych 
zajęć odbywa się wiele wyjazdów 
studyjnych (krajowych i  zagranicz-
nych), ćwiczeń terenowych na  po-
letkach doświadczalnych nale-
żących do  Wydziału jak również 

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny 2013 r., fot. M. Rutkiewicz

Rajd WIPiE 2013 r.

ogromne i  trwała zacięta walka 
o  miejsca.	 Ci,	 którym	 udało	 się	
dostać mogą być dumni, bo poko-
nali wielu kandydatów oraz mają 
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pokazów sprzętów i  technologii 
od  firm zewnętrznych współpracu-
jących z Wydziałem. Nasi studenci 
odbywają praktyki zawodowe nie 
tylko w  polskich firmach, ale rów-
nież w  zagranicznych (w  Irlandii, 
Holandii i wielu innych). 

DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ 
NAUKOWYCH
Na  Wydziale działa Koło Nauko-
we Inżynierii Produkcji i  Energe-
tyki. Studenci działający w naszym 
kole odnosili wiele sukcesów przez 
co  śmiało można powiedzieć, 
że  jest to  jedno z  najlepszych jeśli 
nie najlepsze koło naukowe na UR. 
Opiekunem koła jest dr hab. inż. 
Jacek Salamon, chętni studen-
ci mogą się realizować w  ramach 
wielu sekcji takich jak sekcja infra-
struktury, agrofizyki, zarządzania 
produkcją i  wiele innych. W  for-
mie „zabawy” nauką zajmujemy się 
różnorakimi problemami związa-
nymi z  szeroko pojętym tematem 
inżynierii rolniczej. Koła naukowe 
to nie tylko badania i konferencje, 
ale również możliwość poznania 
wielu interesujących ludzi oraz 
wspólna zabawa na spotkaniach in-
tegracyjnych na naszym Wydziale. 

CZAS WOLNY
Żaden wydział, również i  nasz, 
nie może istnieć bez studentów, 
a  studenci bez samorządu, który 
jest ich głosem słyszalnym nie 
tylko u  władz wydziałowych, ale 
i  uczelnianych. WRSS WIPiE 
czyli Wydziałowa Rada Samo-
rządu Studentów Wydziału In-
żynierii Produkcji i  Energetyki 

jest prężnie działającą organiza-
cją, która zrzesza najbardziej ak-
tywnych społecznie studentów. 
Tutaj jest miejsce dla każdego. 
Co  robimy?	 Po  pierwsze	 szkole-
nie dla „pierwszaków” pod tytu-
łem „WIPiE- Instrukcja obsługi 
i  poradnik użytkownika”, pod 
drugie	 Bal	 Beana,	 na  którym	
nasza reprezentacja odnosi suk-
cesy, po  trzecie rajdy studenckie 
po  najciekawszych trasach gór-
skich. Po  czwarte i  chyba naj-
ważniejsze Dzień Mechanizato-
ra, czyli wydziałowe juwenalia. 
Impreza która rokrocznie cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem. Gościmy studentów 
nie tylko z  naszego wydziału, 
ale również z  innych wydziałów 
i  uczelni. Wielkie grillowanie 
przy dobrej muzyce, z  licznymi 
konkursami, nagrodami i  dobrą 
zabawą do  białego rana. Już dziś 
zapraszamy na  15 edycję w  maju 
2014 roku. Wreszcie po  piąte 
to  promocja Wydziału poprzez 
gadżety promocyjne – kubki, ko-
szulki oraz uczestnictwo w wielu 
wydarzeniach takich jak: Festi-
walu Nauki w  Krakowie czy też 
Dzień otwarty UR.

JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA 
NASZYCH ABSOLWENTÓW?
To  trudne pytanie, jednak śmiało 
mogę powiedzieć, że są oni dobrze 
przygotowani do  wykonywania 
swojego zawodu, mogą się spełniać 
i  spełniają się w  branży rolniczej, 
rolno-spożywczej i  energetycznej. 
Zapraszamy na  nasz Wydział, nie 
zawiedziecie się.

Z PIERWSZEJ RęKI

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

Angelika Górowska, III rok 
Zarządzanie i  Inżynieria 
Produkcji

Wydział Inżynierii Produk-
cji i  Energetyki jest otwarty 
na  potrzeby i  zainteresowa-
nia swoich studentów. Miła 
atmosfera i  życzliwa kadra 
pracowników sprawiają, 
że studiowanie tutaj nie tylko 
sprawia przyjemność, ale mo-
bilizuje do  pracy, spełniania 
marzeń i osiągania sukcesów.  
Nasz Wydział daje szansę 
na rozwój, uczy oraz pozwala 
stworzyć fantastyczne wspo-
mnienia i  przyjaźnie na  całe 
życie. 
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Jesteśmy najmłodszym Wydziałem 
na  naszej Uczelni, a  jego historia 
liczy niecałe 40 lat. Od  początku 
powstania rozwija się on  dyna-
micznie, powstają nowe jednostki 
dydaktyczne, obecnie działa 10 ka-
tedr niezależnie funkcjonujących 
oraz Laboratorium – Małopolskie 
Centrum	Monitoringu	 Żywności.	
Od  2002 roku Wydział ma swoją 
siedzibę	na ul.	Balickiej	122.

OD INŻYNIERA PO DOKTORA
Od  2012 r. funkcjonują tu  3 kie-
runki studiów pierwszego stopnia:

•	 Dietetyka,
•	 Towaroznawstwo,
•	 Technologia	Żywności	

i Żywienie	Człowieka.
Natomiast na drugim stopniu 

studiów oferujemy 2 kierunki:
•	 Żywienie	Człowieka,
•	 Technologia	Żywności.

Studia pierwszego stopnia 
trwają 3,5 roku i  kończą się egza-
minem inżynierskim, natomiast 
studia drugiego stopnia trwają 
1,5  roku. Ponadto na  Wydziale 
prowadzone są  studia trzeciego 
stopnia – doktoranckie oraz studia 
podyplomowe.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA
Koło Naukowe Technologów 
Żywności zapoczątkowało swoją 

Wydział Technologii Żywności 
Tekst:  Monika Soboń I rok II stopnia Technologii Żywności Wydział 

Technologii Żywności

działalność w roku 1993, pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Tadeusza 
Gregi. Pierwsza powstała Sekcja 

Technologii Mleczarskiej, w  ko-
lejnych latach na  wszystkich ka-
tedrach tworzyły się nowe. Dziś 

Ćwiczenia z przetwórstwa mięsa

Zajęcia laboratoryjne
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najpopularniejsza jest Sekcja 
Technologii Fermentacji i  Mikro-
biologii – „PROMIL”. Ale nie jest 
to jedyna sekcja, obecnie mamy ich 
14, zaś prace i wyniki badań może-
my oglądać podczas Sesji Kół Na-
ukowych odbywającej się co  roku 
na naszym Wydziale.

Oferta dydaktyczna jest 
skierowana do  osób zainte-
resowanych naukami przy-
rodniczymi ze  szczególnym 
uwzględnieniem technologii, 
składu i  procesów zachodzących 
w  żywności. Program naukowy 
i  dydaktyczny Wydziału został 
utworzony w oparciu o potrzeby 
gospodarki rynkowej w zintegro-
wanej Europie. Ponadto Wydział 
prowadzi współpracę z  wieloma 
ośrodkami polskimi i  zagranicz-
nymi (m. in. w  Francji, Niem-
czech, Hiszpanii i Słowacji).

CIEKAWE STUDIA – CIEKAWA 
PRACA
Absolwenci naszego Wydziału 
znajdują zatrudnienie w  browa-
rach, gorzelniach, winiarniach, 
zakładach mięsnych, mleczar-
niach, cukrowniach, piekarniach, 
młynach, wytwórniach soków, 
przetwórniach owoców i  wa-
rzyw, zakładach cukierniczych, 
tytoniowych, przetwórniach 
ryb, słodowniach, drożdżow-
niach, zakładach chłodniczych, 
przyprawowych, wytwórniach 
koncentratów spożywczych, jed-
nostkach sanitarnych, szpitalach, 
poradniach dietetycznych, zakła-
dach gastronomicznych w  labo-
ratoriach badawczych, służbach 

Zajęcia z Przetwórstwa Mięsa (produkcja parówek)

Ćwiczenia terenowe w browarze Tyskie

Bal Beana 2012 r. - zwycięska reprezentacja
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kontrolnych, jednostkach kon-
trolujących i atestujących.

RAZEM RAŹNIEJ I WESELEJ
Prężnie działa również Wydziało-
wa Rada Samorządu Studentów, 
która organizuje kursy oraz zaj-
muje się pomocą w  zaaklimatyzo-
waniu się na  studiach nowym stu-
dentom. Samorząd Studentów daje 
możliwość organizowania imprez, 
szkoleń oraz zawiązania nowych 
znajomości. Jest on  też pośredni-
kiem w  rozmowach między dzie-
kanatem, władzami a  studentami. 
Corocznie	 organizowany	 jest	 Bal	
Beana,	 gdzie	 reprezentanci	 pierw-
szego roku z  każdego wydziału 
mogą się zmierzyć w  konkuren-
cjach artystycznych. W roku 2012 
przedstawiciele Wydziału Techno-
logii Żywności zajęli 1 miejsce.

Na  początku roku organizo-
wany	 jest	 Bal	 Technologa	 Żyw-
ności, który wpisał się już na  stałe 
w  tradycję	 Wydziału.	 Cieszy	 się	
dużym zainteresowaniem ze strony 
studentów jak i  kadry dydaktycz-
nej oraz przedstawicieli przemy-
słu. Organizujemy również Dzień 
Technologa Żywności, podczas 
którego uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych mają możliwość 
skorzystania z wykładów oraz zajęć 
laboratoryjnych.

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

Maciej Wielgosz – student II roku kierunku Dietetyka

Gdy pierwszy raz wybierałem się na Wydział Technologii Żywności 
myślałem: no to koniec, skończyło się dobre, teraz się za ciebie we-
zmą.	Będziesz	teraz	mądrym	Panem	Dietetykiem,	wypominającym	
wszystkim błędy żywieniowe! Teraz tylko owiane złą sławą wizyty 
w dziekanacie, nauka po nocach i surowi nauczyciele akademiccy. 
Co najwyżej	 będzie	można	 liczyć	 tylko	na koleżanki,	 które	 będą	
ułatwiać i umilać studiowanie. Jednak, gdy teoria starła się z prak-
tyką wszystko (oprócz jednego) okazało się zupełnie na  odwrót. 
Wzięli się za mnie, owszem, ale jakoś szczególnie dotkliwie tego 
nie odczułem. Może dzięki naszej wspaniałej, zżytej, niewielkiej 
grupie ćwiczeniowej, która znacznie pomaga w  podjęciu decyzji, 
aby przyjść na  zajęcia. Z  tym wytykaniem błędów żywieniowych 
to  też tak nie jest, podobnie zresztą jak z dziekanatem, ponieważ 
z każdą, nawet najmniejszą sprawą chodzimy do Pani Gosi, która 
zawsze przyjmuje nas z uśmiechem. Nauka po nocach to też prze-
sada, wystarczą długie zimowe wieczory, a  czasami nawet krótka 
lektura w autobusie. No chyba, że egzamin, ale nie ma co straszyć, 
bo  w  końcu studia to  nauka. Jeśli chodzi o  nauczycieli akademi-
ckich, to można się z nimi porozumieć i ustalić korzystne dla obu 
stron warunki. Warto zwrócić uwagę, że  jeżeli komuś marzy się 
kariera naukowca, a może nawet naukowca-polityka, może się zgło-
sić do kół naukowych i realizować własne projekty, a także prężnie 
działać w samorządzie i robić coś dla większego dobra. To bardzo 
umila tok studiowania. Oprócz tak miłego zaskoczenia jakiego do-
znałem, jedna rzecz się spełniła, przemiłe koleżanki.

Z PIERWSZEJ RęKI
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Biotechnologia jest multidyscy-
plinanym kierunkiem, prowadzo-
nym wspólnie przez Wydziały: 
Rolniczo-Ekonomiczny, Hodowli 
i	 Biologii	 Zwierząt,	 Ogrodni-
czy oraz Technologii Żywności. 
Może on przyciągnąć liczne gro-
no absolwentów szkół średnich, 
zainteresownych studiami o  pro-
filu Life Science. Jeśli interesują 
Cię	 techniki	 szeroko	 rozumianej	
inżynierii genetycznej i  biologii 
molekularnej oraz pasjonujesz się 
naukami przyrodniczymi, to  jest 
to idealny	kierunek	dla	Ciebie!

Aby ubiegać się o  przyjęcie 
na  studia, należy zdawać na  egza-
minie maturalnym biologię na po-
ziomie rozszerzonym oraz chemię 
lub matematykę (jeden z  tych 

dwóch przedmiotów) na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 
Studia te  są  realizowane na  Uni-
wersytecie Rolniczym w  Krako-
wie w  trybie dwustopniowym: 
po  ukończenia I  stopnia (7 seme-
strów), student otrzymuje tytuł 
inżyniera, a następnie po ukończe-
niu II stopnia (3 semestry) – tytuł 
magistra inżyniera.

Będąc	 absolwentem	 studiów	
II stopnia o specjalności Analityka 
biotechnologiczna mam już zali-
czone wszystkie przedmioty oraz 
praktykę za sobą i  śmiało mogę 
powiedzieć, że jest to kierunek dla 
osób ceniących sobie praktyczne 
podejście do nauki oraz tych, któ-
rzy nie boją się poświęcić sporą 
część swojego czasu na intensywne 

przyswajanie wiedzy zarówno te-
oretycznej, jak i  praktycznej. Stu-
dia	 na  Biotechnologii	 wymagają	
przede wszystkim zaangażowania, 
ponieważ studenci spędzają kilka-
dziesiąt godzin tygodniowo na wy-
kładach i  w  laboratoriach. Nie 
mniej jednak z roku na rok zauwa-
żamy, że  potrafimy wykorzystać 
czas bardziej efektywnie i  studia 
naprawdę stają się okresem naby-
wania zdolności łączenia przyjem-
nego z pożytecznym.

CZEGO SIę TU NAUCZYSZ?
Biotechnologia	jako	studia	między-
wydziałowe odbywają się w  wielu 
instytutach i  katedrach Uniwer-
sytetu Rolniczego. Osobiście uwa-
żam, że  jedną z  najmocniejszych 
stron studiowania biotechnologii 
w  Uniwersytecie Rolniczym jest 
możliwość współpracy z pracowni-
kami naukowymi oraz zdobywanie 
informacji dotyczących realizacji 
projektów badawczych o potencja-
le komercyjnym. 

W  trakcie studiów będziesz 
musiał zmierzyć się z treścią przed-
miotów nieznanych w  codzien-
nym życiu dla większości ludzi 
(inżynieria genetyczna, genomi-
ka, proteomika, bioinformatyka). 
Ponadto, będziesz miał szansę 

Biotechnologia 
Tekst: Jarosław Pławiak – absolwent Biotechnologii

III Warsztaty biotechnologiczne 2010 r.,  fot. Aneta Ślusarczyk
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przyjrzeć się bliżej procesom bio-
technologicznym stosowanym 
w  technologii żywności, ochronie 
środowiska, farmacji. To  właśnie 
na  tym kierunku zgłębisz tajniki 
metod molekularnych (elektro-
foreza,	 PCR,	 hybrydyzacja),	 ana-
litycznych (techniki utrwalania 
i barwienia preparatów roślinnych 
i  zwierzęcych) oraz hodowlanych 
(hodowla tkanek in vitro) oraz do-
wiesz się, jakie jest ich praktyczne 
zastosowanie. 

Po  uzyskaniu tytułu inży-
niera, będziesz mógł wybrać jedną 
z czterech specjalizacji: biotechno-
logię roślin, biotechnologię zwie-
rząt, biotechnologię żywności lub 
analitykę biotechnologiczną. Dzię-
ki temu podziałowi istnieje moż-
liwość zgłębiania wiedzy ze  ściśle 
określonej dziedziny biotechnolo-
gii – można się skupić tylko na tym, 
co naprawdę	Cię	interesuje.	Dodat-
kowo wiedzę można poszerzać po-
przez aktywność w  Kole Nauko-
wym „Helisa”, które oferuje m.in. 
możliwość wyjazdów naukowych 
oraz ścisłej współpracy z  pracow-
nikami naukowymi przy realizacji 
projektów badawczych przez nich 
kierowanych.

CZYM BIOTECHNOLOG ŻYJE?
Poza nauką, istnieje także czas 
na zabawę. Od kilku lat jest orga-
nizowany uroczysty Bal Biotech-
nologa, który z  każdym rokiem 
cieszy się coraz większą popu-
larnością i  pozwala na  wspólną 
zabawę oraz integrację studen-
tów z  prowadzącą zajęcia kadrą 
naukową. Istnieje też możliwość 
wzięcia udziału w  wyjazdowych 
Warsztatach Biotechnologicznych, 
które pozwalają studentom przed-
stawić swoje badania w  formie 
prezentacji lub posteru. Istnieje 
również możliwość skorzystania 
z  wyjazdów zagranicznych w  ra-
mach	 programu	 SOCRATES	 –	
ERASMUS, dzięki którym moż-
na poszerzyć horyzonty, nauczyć 
się języka i  dowiedzieć się, jak 
wygląda świat nauki poza grani-
cami naszego kraju. W trakcie stu-
diów istnieje obowiązek odbycia 
miesięcznych praktyk w  wybra-
nym przez siebie ośrodku – jest 
to  okazja do  samodzielnej pracy 

i  możliwość zdobycia kontaktów, 
które niejednokrotnie bywają 
naszym pierwszym krokiem de-
cydującym o  przyszłym miejscu 
zatrudnienia.

Będąc	 absolwentem	 biotech-
nologii mogę otwarcie przyznać, 
że nie żałuję swojego wyboru. Stu-
dia na  Uniwersytecie Rolniczym 
dały mi nie tylko mocne podstawy 
teoretyczne z zakresu biotechnolo-
gii, ale przede wszystkim pozwoli-
ły samodzielnie pracować w dobrze 
wyposażonych laboratoriach i  sta-
cjach	 badawczych.	 Bez	 wątpienia	
mogę polecić ten kierunek każde-
mu, kto tak jak ja pasjonuje się na-
ukami biologicznymi.

Kontakt:
Biotechnologia 
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków 
tel. 12 662 52 99
e-mail: 
biotechnologia@ur.krakow.pl

Zajęcia laboratoryjne
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Jeśli nie boisz się wyzwań, jesteś 
ciekawy świata, chcesz mieć wpływ 
na  wygląd swojego otoczenia, fa-
scynują	 Cię	 rośliny	 i  masz	 duszę	
artysty – nie czekaj! Architektura 
Krajobrazu	to kierunek	dla	Ciebie!	

Architektura Krajobrazu 
jest interdyscyplinarnym kie-
runkiem studiów prowadzonym 
wspólnie przez dwa wydziały: 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i  Geodezji oraz Wydział Ogrod-
niczy. Została powołana uchwałą 
Senatu Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie w roku akademickim 
2008/2009 i do dziś cieszy się po-
pularnością wśród maturzystów. 
Nadzór nad funkcjonowaniem 

kierunku sprawuje Rektor, a pod 
względem merytorycznym: Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i  Stu-
denckich. W  zakresie dydak-
tycznym jednostką kieruje Rada 
Kierunku, której przewodniczą-
cy pełni równocześnie funkcję 
kierownika studiów oraz nadzo-
ruje pracę administracyjną i  or-
ganizacyjną Jednostki.

Obecnie nauka na  Architek-
turze Krajobrazu prowadzona jest 
na  dwóch stopniach kształcenia: 
I  stopień trwa 3,5 roku, studenci 
otrzymują po obronie pracy dyplo-
mowej tytuł inżyniera architekta 
krajobrazu oraz II stopień (trwają-
cy 1,5 roku), po  ukończeniu któ-
rego i  obronie pracy dyplomowej 
studenci mogą cieszyć się tytułem 
magistra inżyniera architekta 
krajobrazu. 

OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ
Zagadnienia poruszane na  zaję-
ciach są  niezmiernie różnorodne. 
Program studiów obejmuje dwie 
grupy treści realizowanych w ciągu 
2400 godzin. Są  to: treści podsta-
wowe (np. matematyka, geome-
tria wykreślna, biologia roślin, 
ekologia, historia sztuki i  dzie-
dzictwa kulturowego) oraz treści 
kierunkowe (np. rysunek i  rzeźba, 

fizjografia, gleboznawstwo, szata 
roślinna i  fauna, budownictwo, 
grafika inżynierska, geodezja).

Forma prowadzonych zajęć 
jest różna: zaczynając od tradycyj-
nych wykładów i ćwiczeń, poprzez 
ćwiczenia terenowe i  laboratoryj-
ne, aż do kilkudniowych wyjazdów 
czy plenerów. Ćwiczeń terenowych 
jest dużo, zajęcia są  atrakcyjne 
i  ciekawe, gdyż pozwalają na  bez-
pośredni kontakt z  projektowaną 
przestrzenią i  roślinami. Po  II, 
III i  IV roku dodatkowo studenci 
mają obowiązek odbycia praktyk 
zawodowych. Są  to praktyki indy-
widualne (student wybiera miejsce 
praktyki: np. biuro projektowe, 
szkółkę roślin ozdobnych, Urząd 
Planowania Przestrzennego) lub 
grupowe (organizowane przez wła-
dze Kierunku, w  ramach których 
studenci pod okiem nauczycieli 
akademickich inwentaryzują dany 
obiekt lub sporządzają projekty).

KOŁO NAUKOWE
Przy Kierunku funkcjonuje Koło 
Naukowe Architektów Krajobra-
zu. Jego członkowie mogą rozwi-
jać i promować swoje pasje. W ra-
mach spotkań odbywają się zajęcia 
na  terenie Uczelni, ale również 
wycieczki i  wyjazdy terenowe; 

Architektura Krajobrazu 
Tekst: Katarzyna Żak, IV rok Architektury Krajobrazu

Festiwal Nauki 2013 r.
fot. Dominika Sekuła
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plenery rysunkowe i  malarskie. 
Studenci pod okiem opiekunów 
piszą referaty, które wygłaszają 
następnie na  konferencjach oraz 
sesjach kół naukowych. W  przy-
szłości planowane jest zorgani-
zowanie międzyuczelnianej oraz 
ogólnopolskiej konferencji na  te-
mat architektury krajobrazu, 
a  także stworzenie kwartalnika 
o  tematyce związanej z  architek-
turą krajobrazu, który byłby swo-
jego rodzaju przeglądem nowinek 
branżowych udostępnianych stu-
dentom na stronie AK-SM.

A POZA NAUKĄ…
Chociaż	 na  5	 rocznikach	 Archi-
tektury Krajobrazu studentów 
nie jest wielu (w  sumie około 
300), przy kierunku działa Samo-
rząd Studentów. Samorządowcy 
przygotowują stoiska na  Dni Ot-
warte i  Festiwal Nauki. W  ciągu 

ostatnich 2 lat zorganizowali 
konkurs	 fotograficzny,	 dwa	 Bale	
Architekta oraz Rajd Integracyj-
ny na  terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Służą radą i pomocą 
pozostałym studentom. Zarząd 
Samorządu Studentów AK repre-
zentuje kierunek w  Uczelnianej 
Radzie Samorządu Studentów.

CO PO STUDIACH?
Absolwenci Architektury Kra-
jobrazu mogą znaleźć zatrud-
nienie w  różnych instytucjach: 
pracowniach projektowych, pra-
cowniach konserwacji zabytków 
i  ochrony środowiska, firmach 
konsultingowych, firmach reali-
zujących i pielęgnujących obiekty 
architektury krajobrazu, firmach 
developerskich	 i  wykonawczych,	
urzędach administracji pub-
licznej, administracji parków 
narodowych i  krajobrazowych, 

Architektura Krajobrazu 
Tekst: Katarzyna Żak, IV rok Architektury Krajobrazu

Z PIERWSZEJ RęKI

Krzysztof Szemla, III rok 
Architektury Krajobrazu

Architektura Krajobrazu 
jest dziedziną przeżywają-
cą dziś prawdziwy rozkwit. 
Czasy,	 kiedy	 architektura	
była podporządkowana 
wzniosłym ideom, nieko-
niecznie będącym odpowie-
dzią na potrzeby człowieka, 
odchodzą w  mroki histo-
rii. Dlatego nie czekaj, już 
dziś możesz wziąć aktywny 
udział w  tych przemianach, 
jako architekt krajobrazu, 
inżynier – artysta!

Kontakt:
Architektura Krajobrazu 
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków 
tel. 12 662 40 50
e-mail: 
architekturakrajobrazu@ur.krakow.pl

wojewódzkich biurach geodezji 
i  terenów rolnych, oraz ich od-
działach jak również w  szkolni-
ctwie zawodowym.

Koło naukowe Architektury Krajobrazu, fot. Gabriela Bednarz
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Jako lekarz weterynarii przyrze-
kam, że w zgodzie z mym powoła-
niem, w trakcie pełnienia obowiąz-
ków zawodowych będę postępował 
sumiennie i  zgodnie z  aktualną 
wiedzą weterynaryjną, strzegł 
godności zawodu, przyczyniał się 
w  miarę możliwości do  postępu 
nauk weterynaryjnych, a  także 
wykonywał obowiązki wynikające 
z  przepisów prawa oraz zasad Ko-
deksu Etyki Lekarza Weterynarii.

POCZĄTEK
Kraków znów daje możliwość stu-
diowania Weterynarii! W  2010 r. 
na  mocy porozumienia ówczesnych 
rektorów dwóch uniwersytetów prof. 
dr. hab. Karola Musioła (z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego) i prof. dr. hab. 
inż. Janusza Żmiji (z  Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja) 
zostało utworzone Uniwersyteckie 
Centrum	Medycyny	Weterynaryjnej	
UJ-UR. Natomiast już w październi-
ku 2012 r. pierwsi studenci przekro-
czyli próg Uczelni. Uroczysta inaugu-
racja pierwszego roku akademickiego 
miała miejsce w najbardziej reprezen-
tacyjnej	sali	w Collegium	Maius	Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 

STUDIOWANIE W TEORII
Jednolite studia magisterskie na kie-
runku Weterynaria, prowadzone 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ-UR
Tekst: Magdalena Joanna Głębocka, starosta II roku UCMW UJ-UR

przez	 UCMW	 UJ-UR,	 trwają	
co  najmniej 11 semestrów. Kształ-
cą przyszłych lekarzy weterynarii 
w wielu płaszczyznach. Poza przed-
miotami podstawowymi (anatomia, 
farmakologia czy etyka zawodowa) 
kładą duży nacisk na  praktykę, 

w  tym nauki kliniczne, produkcję 
zwierzęcą i  higienę żywności. Ab-
solwenci otrzymają dyplom lekarza 
weterynarii oraz prawo do wykony-
wania zawodu.

Weterynaria, mimo iż  jest 
w  Krakowie nowością, cieszyła się 

Pamiątkowa tablica upamiętniająca podpisanie porozumienia o  powołaniu 
UCMW UJ-UR 
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niezwykłym zainteresowaniem 
wśród tegorocznych (i  nie tylko) 
maturzystów. O  jedno miejsce 
ubiegało się niemal 16 kandydatów, 
z których przyjęto 58 osób. Przed-
miotami kwalifikacyjnymi są  bio-
logia, chemia i  język obcy, wszyst-
kie na poziomie rozszerzonym.

CZYM DLA MNIE JEST 
WETERYNARIA?
To jest pytanie, nad którym warto 
zastanowić się przed aplikowa-
niem na  studia. Przed przyszły-
mi lekarzami weterynarii jest 
wiele wyzwań, a  poprzeczka (już 
dla kandydatów) jest ustawiona 
bardzo wysoko. Od  studentów 
wymaga się odpowiedzialności 
i  poświęcenia, ale również we-
wnętrznej potrzeby niesienia po-
mocy, odrobiny empatii i charyzmy.  
Ale czy ktoś powiedział, że  coś 
co  jest ciężkie nie może być przy-
jemne i satysfakcjonujące?

CO PÓŹNIEJ?
Weterynaria otwiera wiele drzwi 
i  daje dużo możliwości. Prawo 
do  wykonywania zawodu, któ-
re otrzymuje każdy absolwent 
umożliwia prowadzenie prywat-
nej praktyki weterynaryjnej, pracę 
w  lecznicach i  klinikach, zezwala 
na  zatrudnienie w  Inspekcji We-
terynaryjnej, ale również oznacza 
możliwość podjęcia pracy w  Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, In-
spekcji Farmaceutycznej, laborato-
riach diagnostycznych, uczelniach 
i  instytutach badawczych. Oprócz 
zatrudnienia w  kraju, absolwenci 
mogą pracować w  organizacjach 

międzynarodowych (FAO, WHO, 
WTO) oraz agendach Unii Euro-
pejskiej – szczególnie w  Dyrekcji 
Generalnej Zdrowie i  Ochrona 
Konsumenta oraz Europejskim 
Biurze	ds.	Bezpieczeństwa	Żywno-
ści. Wysokie kwalifikacje wykła-
dowców, pracowników naukowych 
UJ	i UR	tworzących	trzon	UCMW	
oraz pozyskanych wybitnych 
specjalistów z  kraju i  zagranicy, 
gwarantują wysoki poziom kształ-
cenia otwierający przed absolwen-
tami studiów weterynaryjnych 

możliwość znalezienia pracy 
zgodnej z  ich zainteresowaniami. 
Więcej informacji na  stronie: 
www.wet.ur.krakow.pl. Serdecz-
nie zapraszamy!

Kontakt:
Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków 
tel. 12 662 40 19
e-mail: ucmw@ur.krakow.pl

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady dokonuje aktu imma-
trykulacji, październik 2013 r.

Pamiątkowe zdjęcie studentów Weterynarii na  dziedzińcu Collegium 
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, październik 2012 r.
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Szeroko rozwinięta wymiana 
międzynarodowa studentów i pra-
cowników Uczelni, konieczność 
korzystania z  literatury obcoję-
zycznej, wreszcie możliwość czę-
stych wyjazdów zagranicznych 
skłania do  nauki i  doskonalenia 
języków obcych. 

Studium Języków Obcych 
Uniwersytetu Rolniczego zatrudnia 
26 lektorów prowadzących zajęcia 
z języka angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego i  rosyjskiego. Lek-
toraty prowadzone są  w  grupach 
na poziomie	A2	 (podstawowy),	B1	
(średnio zaawansowany niższy) oraz 
B2	(średnio	zaawansowany	wyższy)	
na  wszystkich wydziałach studiów 
stacjonarnych, niestacjonarnych 
oraz na  studiach doktoranckich. 
Standardowy program nauczania 
języka obejmuje do  120 godzin 
i  kończy	 się	 egzaminem.	 Celem	

lektoratów jest czynne opanowanie 
przez słuchaczy wybranego języka 
obcego z jednoczesnym uwzględnie-
niem słownictwa specjalistycznego 
zgodnego z kierunkiem studiów.

Inną formą działalności 
Studium Języków Obcych są  co-
rocznie organizowane olimpia-
dy językowe cieszące się dużym 

zainteresowaniem wśród studen-
tów. Lektorzy Studium prowadzą 
także komercyjne kursy językowe 
na  wszystkich poziomach za-
awansowania, w  tym także przy-
gotowujące	do egzaminów	TELC	
i  FCE	 z  języka	 angielskiego	 oraz	
ZD z  języka niemieckiego. Eg-
zamin	 TELC	 dający	 certyfikat	
uznawany w krajach UE jest prze-
prowadzany corocznie w  naszej 
Uczelni przez lektorów Studium 
posiadających licencję na  jego 
prowadzenie.

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

Studium Języków Obcych
Tekst: mgr Stefan Załucki, kierownik Studium Języków Obcych

Studenci w trakcie zajęć z języka obcego, fot. Karol Król

Jury olimpiady języka niemieckiego w trakcie pracy, fot. Karol Król
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Studium WF jest jednostką mię-
dzywydziałową prowadzącą dzia-
łalność dydaktyczną z zakresu kul-
tury fizycznej w formie:

•	 zajęć obowiązkowych, w wy-
miarze 60 godzin/2 semestry 
prowadzonych na  wszystkich 
Wydziałach – głównie dla 
studentów I  roku oraz stu-
dentów studiów niestacjo-
narnych. Mają one charakter 
ćwiczeń ogólnorozwojowych 
kształtujących harmonijnie 
wszystkie cechy motoryczne. 
Trenerzy prowadzą zajęcia wf 
z zakresu: piłki siatkowej, ko-
szykówki, piłki ręcznej, piłki 
nożnej, fitness, siłowni, nauki 
tańca, nauki i  doskonalenia 
pływania, jazdy konnej, Nor-
dic walking, turystyki rowe-
rowej oraz narciarstwa alpej-
skiego. Student ma możliwość 
wyboru zajęć zgodnie z  jego 
zainteresowaniami. Dla tych, 
którzy ze  względu na  stan 
zdrowia nie mogą uczestni-
czyć w  programowych zaję-
ciach z  wychowania fizycz-
nego, prowadzone są  zajęcia 
rehabilitacyjne na pływalni.

•	 zajęć fakultatywnych, które 
są organizowane dla studentów 
nie objętych zajęciami obliga-
toryjnymi chcących w  sposób 

Studium Wychowania Fizycznego
Tekst: mgr Janusz Zachara, kierownik Studium Wychowania Fizycznego

zorganizowany uczestniczyć 
w wybranej formie aktywności 
fizycznej: fitness, siłownia, pił-
ka siatkowa, koszykówka.

KLUB UCZELNIANY AZS 
Zrzesza ok. 300 członków, którzy 
uprawiają sport w sekcjach:

•	 siatkówka	kobiet	i mężczyzn,
•	 koszykówka	kobiet	i mężczyzn,
•	 piłka	nożna	mężczyzn,
•	 piłka	ręczna	mężczyzn,
•	 tenis	stołowy	kobiet	i mężczyzn,
•	 lekka	atletyka,
•	 pływanie,
•	 dwubój	siłowy,
•	 narciarstwo	alpejskie	i snowboard,
•	 cheerleaders,

•	 wioślarstwo	/	Smocza	łódź.
Sekcje sportowe reprezentują 

Uniwersytet Rolniczy w  rozgryw-
kach w  ramach Akademickich 
Mistrzostw Małopolski i  Akade-
mickich Mistrzostw Polski. Klub 
Uczelniany AZS zrzesza również 
działaczy sportowych, którzy 
wspólnie z  SWF, organizują życie 
sportowe młodzieży akademickiej.

OBOZY LETNIE I ZIMOWE
Studium organizuje także aktyw-
ny wypoczynek dla studentów, 
pracowników UR i  ich rodzin, 
w  formie obozów letnich (spły-
wy kajakowe i  wyprawy rowe-
rowe) i  zimowych z  narciarstwa 

Drużyna ergometru kobiet
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alpejskiego. Realizujemy również 
weekendowe wyjazdy narciar-
skie, żeglarskie, turystyki górskiej 
i rowerowej.

Prowadzone są również zajęcia re-
kreacyjne dla studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku (gimna-
styka, siłownia i Nordic walking). 

Działalność dydaktyczną, 
sportową i rekreacyjną SWF reali-
zują nauczyciele posiadający upraw-
nienia trenerskie i instruktorskie.

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY 
SPORTOWCÓW UNIWERSYTETU 
ROLNICZEGO W ROKU 
AKADEMICKIM 2012/2013

MEDALIŚCI 
AKADEMICKICH 
MISTRZOSTW POLSKI

•	 Ergometr wioślarski 
kobiety: 

 Marianna Kozieł, Agata 
Ziętarska, Anna Rudkow-
ska, Izabela Dulik, Urszula 
Waksmundzka, Beata Strą-
cel – I miejsce w typach uczel-
ni, III miejsce w  klasyfikacji 
generalnej

•	 Podnoszenie ciężarów:
 Rafał Leśniewski – II miejsce
•	 Narciarstwo alpejskie:
 Ewa Bursztyńska, Anna 

Stoch, Anna Słaboń, 
Aleksandra Strzępek, 
Karolina Włoch – III 
miejsce w  typach Uczelni 
Społeczno-Przyrodniczych

•	 Snowboard:
 Angelika Żelasko, Ju-

styna Konar, Katarzyna 

Galon, Edyta Kurty-
na, Justyna Bartoszek – 
I  miejsce w  typach Uczelni 
Społeczno-Przyrodniczych

•	 Lekka Atletyka:
 Katarzyna Broniatowska – 

I miejsce przełaje
 Andrzej Doniec – II miejsce 

trójskok
 Piotr Berkowicz – II miejsce 

skok w dal
•	 Wspinaczka skałkowa: 
 Klaudia Buczek – I miejsce

MEDALIŚCI 
MAŁOPOLSKIEJ LIGI 
AKADEMICKIEJ

•	 Ergometr wioślarski 
kobiety:

 Ewelina Fołta, Marianna 
Kozieł, Agata Ziętarska, 
Anna Rudkowski, Izabela 

Dulik, Urszula Waks-
mundzka, Beata Strąceń 
– I miejsce

•	 mężczyźni:
 Paweł Bathelt, Jacek Ryga-

lik, Piotr Potaczek, Maciej 
Porąbka, Dominik Pil-
śniak, Kacper Ciaś, Grze-
gorz Motowidło – III miejsce

•	 Kolarstwo górskie kobiet:
 Agnieszka Roszak, Angeli-

ka Kliszcz – III miejsce.

Kontakt:
Studium Wychowania Fizycznego
al. 29 Listopada 58
31-425 Kraków
tel. 12 662 53 95
e-mail: swf@ur.krakow.pl
www.swf.ur.krakow.pl

Klaudia Buczek – I miejsce we wspinaczce skałkowej na Mistrzostwach Polski
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Dla studentów zamiejscowych 
Uniwersytet Rolniczy w  Krako-
wie dysponuje czterema własnymi 
domami studenckimi o  łącznej 
ilości 1555 miejsc. Odpłatność za 
miejsce w  domach studenckich 
w  obecnym roku akademickim 
jest zróżnicowana w  zależności 
od  standardu pokoju i  lokalizacji 
akademika.	 Ceny	 te  kształtują	 się	
od 320 – 420 zł/miesięcznie.
Lokalizacja domów studenckich:
I Dom Akademicki „Bratniak”
Kraków, ul. Jabłonowskich 10/12,
Dom Studencki Nr II „Młodość”
Kraków, ul. Urzędnicza 68,
Dom Studencki Nr III „Oaza”
Kraków, al. 29 Listopada 48c,
Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”
Kraków, al. 29 Listopada 48b.

Dodatkowo na  terenie Kra-
kowa nasi studenci zakwaterowani 
są  również w  Miasteczku Studen-
ckim AGH, gdzie mamy 130 miejsc.

Miejsca są rozdysponowywane 
centralnie na podstawie list rankin-
gowych przesłanych przez dzieka-
naty naszych Wydziałów. Przy roz-
dziale miejsc brane jest pod uwagę 
wiele czynników tj.  dochód, odle-
głość, niepełnosprawność, działal-
ność społeczna i inne. 

Ilość miejsc posiadanych 
przez Uniwersytet Rolniczy 

Domy studenckie, stołówki, opieka 
zdrowotna i system stypendialny
Tekst:  Marian Skoczeń, specjalista ds. bytowych studentów, Dział Nauczania 

Mgr Piotr Gibas, samodzielny referent ds. finansowych, Dział Nauczania
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w  stosunku do  ilości studentów 
zamiejscowych pozwala nam 
na  zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych studentów w 39 proc.

W  ostatnich latach został 
znacznie podniesiony standard 
domów studenckich poprzez do-
konywane zakupy mebli, sprzętu 
i  przeprowadzane remonty w  tych 
obiektach.

STOŁÓWKI STUDENCKIE
Uczelnia dysponuje stołówkami 
studenckimi prowadzonymi przez 
ajentów, które zlokalizowane 
są w Krakowie:

•	 ul. Klemensiewicza 3 – przy 
domach studenckich przy   
al. 29 Listopada,

•	 ul. Jabłonowskich 10/12 
– w  I  Domu Akademickim 
„Bratniak”.
Stołówki wydają obiady 

abonamentowe wykupowane 
przez zainteresowanych studen-
tów na  podstawie ważnej legity-
macji studenckiej. Studenci mają 
do  wyboru dwa dania pierwsze, 
dwa drugie, deser i  kompot. 
Biorąc	 pod	 uwagę	 wypowiedzi	
studentów można uznać, iż  po-
siłki są  smaczne, porcje wy-
starczająco kaloryczne, a  menu 
zróżnicowane.

OPIEKA ZDROWOTNA
Studenci Uniwersytetu Rolni-
czego objęci są  bezpłatną opieką 

Kampus przy al. 29 Listopada, akademiki i budynek Wydziału Leśnego
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zdrowotną świadczoną przez „Scan-
Med”. Ustawa o  powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym obo-
wiązująca od  roku 1997 obejmuje 
ubezpieczeniem zdrowotnym stu-
dentów posiadających obywatelstwo 
polskie oraz studentów obcokrajow-
ców. Studenci będący członkami 
rodzin – pozostający na  wyłącz-
nym utrzymaniu ubezpieczonego 
opłacającego składkę, mają prawo 
do  świadczeń z ubezpieczenia zdro-
wotnego do ukończenia 26 roku ży-
cia. W sytuacji, gdy student ukończył 
26 rok życia i nadal studiuje, składkę 
ubezpieczeniową wnosi do  ZUS 
Uczelnia. Więcej informacji można 

uzyskać w  siedzibie „ScanMed” 
– Kraków, ul. Armii Krajowej 5,  
tel. 12 637 21 00.

SYSTEM STYPENDIALNY 
FUNKCJONUJĄCY 
W UNIWERSYTECIE 
ROLNICZYM W KRAKOWIE
Formy finansowej pomocy mate-
rialnej dla studentów obowiązują-
ce od 1 października 2013:

•	 stypendium socjalne,
•	 stypendium specjalne dla 

osób niepełnosprawnych,
•	 stypendium Rektora dla naj-

lepszych studentów,
•	 zapomoga.

Stypendium socjalne
Stypendium to ma prawo otrzymać 
student znajdujący się w  trudnej 
sytuacji materialnej, który uzyskał 
wpis na  dany semestr studiów. 
Stawki stypendium socjalnego, 
w zależności od dochodu wynoszą: 
200, 325 oraz 450 zł miesięcznie. 
Stypendium przyznawane jest 
na  9  miesięcy w  roku i  wypłacane 
od października do czerwca włącz-
nie. Student studiów stacjonarnych 
znajdujący się w  trudnej sytuacji 
materialnej może otrzymywać sty-
pendium socjalne w  zwiększonej 
wysokości, tj. o  50 zł miesięcznie, 
z tytułu zamieszkania w domu stu-
denckim lub w obiekcie innym niż 
dom studencki, jeżeli codzienny 
dojazd z  miejsca stałego zamiesz-
kania do Uczelni uniemożliwiałby 
lub w znacznym stopniu utrudniał 
studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych
Stypendium to  może otrzymywać 
student z  tytułu niepełnospraw-
ności potwierdzonej orzeczeniem 
właściwego organu. Stawki stypen-
dium kształtują się w  zależności 
od  stopnia niepełnosprawności 
i  wynoszą: 200, 400 oraz 600 zł 
miesięcznie. Stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych przy-
znawane jest na 9 miesięcy w roku, 
a  wypłacane jest od  października 
do czerwca włącznie.

Stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów
Stypendium Rektora dla najlep-
szych studentów może otrzymywać 

I Dom Akademicki „Bratniak” przy ul. Jabłonowskich 10/12
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student, który zaliczył w  terminie 
dany rok studiów, a ponadto osiąg-
nął średnią arytmetyczną ocen 
co najmniej 4,00 lub posiada osiąg-
nięcia naukowe, artystyczne lub 
wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynaro-
dowym lub krajowym i  został za-
kwalifikowany do  grona 10 proc. 
najlepszych studentów na  danym 
kierunku. Może, zatem otrzymać 
je student, który zajmie odpowied-
nią pozycję na  liście rankingowej 
i  spełnia ww. warunki. Lista ran-
kingowa, na  podstawie, której 
przyznaje się stypendium Rektora 
dla najlepszych studentów ustalana 
jest na  podstawie sumy punktów 
uzyskanych za:

•	 wysoką średnią ocen przemno-
żoną przez współczynnik 10,

•	 każde uznane i  udokumen-
towane osiągnięcie naukowe, 
artystyczne lub wysoki wynik 
sportowy.
Stawki stypendium kształ-

tują się w  zależności od  poziomu 
uzyskanej średniej arytmetycznej 
ocen, osiągnięć naukowych, arty-
stycznych oraz sportowych i wyno-
szą: 480, 560 oraz 650 zł miesięcz-
nie. Stypendium to  przyznawane 
jest na 9 miesięcy w roku. Wypłaca-
ne jest od października do czerwca 
włącznie. 

Zapomoga
Student, który przejściowo znaj-
duje się w  trudnej sytuacji ma-
terialnej spowodowanej przez 
zdarzenia losowe (które dotyczą 
samego studenta lub osoby pro-
wadzącej ze  studentem wspólne 

gospodarstwo domowe), a w szcze-
gólności: nieszczęśliwy wypadek, 
poważną udokumentowaną cho-
robę, śmierć członka najbliższej 
rodziny, kradzież, klęskę żywioło-
wą – 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 akademi-
ckiego. Wniosek o  przyznanie za-
pomogi powinien być uzasadniony 
i udokumentowany.

ZAPAMIęTAJ, SPRAWDŹ
Student studiujący równocześnie 
na kilku kierunkach studiów może 
otrzymywać stypendium socjal-
ne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium 
Rektora dla najlepszych studen-
tów i  zapomogi tylko na  jednym 
ze  studiowanych kierunków we-
dług własnego wyboru.
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Wszystkie sprawy związane 
ze  składaniem wniosku o  przy-
znanie pomocy finansowej, przy-
znaniem świadczenia i jego wypła-
tą należy kierować do właściwego 
dziekanatu.

Na  stronie Uniwersytetu 
Rolniczego www.ur.krakow.pl/
sprawy-studenckie.html, znajdu-
ją się wszystkie dokumenty oraz 
aktualne akty prawne odnośnie 
systemu finansowej pomocy mate-
rialnej dla studentów.

Stawki stypendiów oraz ter-
min składania wniosków o  przy-
znanie świadczeń stypendialnych 
o charakterze okresowym na dany 
rok akademicki ustala Rektor 
w  porozumieniu z  uczelnianym 
organem samorządu studenckiego.

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

„Bratniak” po remoncie gwarantuje bardzo wysoki standard
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Uniwersytet Rolniczy jest Uczelnią 
otwartą dla studentów niepełno-
sprawnych. W  roku akademickim 
2013/2014 w  Uniwersytecie Rol-
niczym studiuje 129 osób niepeł-
nosprawnych, z różnymi rodzajami 
i  stopniami niepełnosprawności. 
Funkcję pełnomocnika rektora ds. 
studentów niepełnosprawnych peł-
ni dr hab. inż. Łukasz Popławski.

Uniwersytet Rolniczy wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
i  oczekiwaniom studentów nie-
pełnosprawnych, stara się ułatwić 
im dostęp do  wiedzy. Gmachy 
Uniwersytetu dzięki wykonanym 

Otwarci na niepełnosprawnych
Tekst: Marian Skoczeń, specjalista ds. bytowych studentów, Dział Nauczania

przed wejściem podjazdom, odpo-
wiednim drzwiom wejściowym, 
windom, dostosowanym sanitaria-
tom, a  także wydzielonym miej-
scom parkingowym są  w  pełni 
dostępne dla studentów mających 
problemy z poruszaniem się. Rów-
nież wszystkie domy studenckie 
UR posiadają podjazdy, windy 
i aneksy mieszkalne. Studenci z ty-
tułu niepełnosprawności mogą 
ubiegać się o specjalne stypendium. 
Jest ono przyznawane i wypłacane 
począwszy od  miesiąca złożenia 
wniosku do  końca roku akade-
mickiego, ale nie dłużej niż przez 

dziewięć miesięcy. Stawki stypen-
dium kształtują się w  zależności 
od  stopnia niepełnosprawności 
i  wynoszą: 200, 400 oraz 600 zł 
miesięcznie. Wszyscy studenci UR 
mają także zapewnioną niezbędną 
pomoc medyczną w „ScanMed”.

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
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Uczelnia oferuje studentom i  na-
uczycielom akademickim możli-
wość udziału w następujących pro-
gramach edukacyjnych:

LLP-ERASMUS 

W  roku akademickim 2013/2014 
kończy się siedmioletni okres re-
alizacji programu międzynarodo-
wej wymiany akademickiej, który 
otworzył drzwi do  europejskich 
uczelni dla ponad 200 studentów 
Uniwersytetu Rolniczego. 

Benef ic jenci	 programu	
są  zgodni, że  w yjazd na  studia 
do uczelni partnerskiej był bez-
cennym doświadczeniem ży-
ciow ym, okazją do  poszerzenia 
wiedzy i  poznania innych me-
tod kształcenia (moduły zajęć, 
mniej godzin kontaktow ych, 
więcej samodzielnej pracy). 
To  niepowtarzalna możliwośc 
doskonalenia znajomości języka 
angielskiego i  nie tylko (co  roku 
coraz więcej studentów wybiera 
zajęcia w  języku hiszpańskim). 
W  ankietach beneficjenci pod-
kreślali nie tylko znakomitą at-
mosferę na zajęciach, sposobność 

samodzielnej pracy w  laborato-
riach i  zdobycia cennych umie-
jętności, ale też pisali o  szero-
kiej ofercie zajęć sportowych 
i  kulturalnych uczelni przyjmu-
jących, opiece ze  strony studen-
tów i  administracji. Zdaniem 
uczestników, wyjazd w  ramach 
programu to okazja do poznania 
Europy i  nawiązania wielu przy-
jaźni, a  także kontaktów przy-
datnych w  dalszym kształceniu 
lub karierze zawodowej.

W  ostatnich dwóch latach 
wzrosła liczba wyjazdów na  prak-
tyki studenckie w  ramach pro-
gramu. Do  instytucji naukowych 
i  uczelni w  Austrii, Francji, Gre-
cji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, 

w  Niemczech i  na  Słowacji wyje-
chało ponad 70 beneficjentów Era-
smusa. Praktyki to  pierwszy kon-
takt studentów z pracą zawodową, 
poznanie wymagań europejskiego 
rynku pracy, a  dla doktorantów 
możliwość uczestnictwa w  reali-
zacji projektów badawczych i  zdo-
bycia umiejętności przydatnych 
w dalszej pracy naukowej.

Program Erasmus oferuje 
studentom i wykładowcom możli-
wość udziału w programach inten-
sywnych, czyli dwutygodniowych 
spotkaniach studentów i  nauczy-
cieli z  uczelni partnerskich w  celu 
realizacji krótkiego programu, któ-
ry wpisując się w  program kształ-
cenia znacznie poszerza wiedzę.  

Umiędzynarodowienie Uczelni
Tekst: Elżbieta Kugiel, uczelniany koordynator programu Erasmus

Studentci przy pracy w trakcie studiów, Wageningen (Holandia)
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W  latach ubiegłych zajęcia odby-
wały	 się	we	Francji,	w Belgii,	 Fin-
landii,	Czechach	i Rumunii.

W  roku akademickim 
2012/2013 gospodarzem progra-
mu była nasza Uczelnia, która 
gościła grupę 34 studentów i  10 
nauczycieli z  Finlandii, Szwecji, 
Czech	i Wielkiej	Brytanii.

Rokrocznie wzrasta licz-
ba studentów przyjeżdżających 
z  uczelni partnerskich. W  roku 
akademickim 2012/2013 studio-
wało w  naszej Uczelni 40 osób, 
głównie z:  Hiszpanii, Niemiec, 
Włoch,	 Czech,	 Austrii,	 Turcji	
i  Węgier. Uczelnia oferuje stu-
dentom zakwaterowanie w  do-
mach akademickich, organizuje 
spotkania i  imprezy kulturalne, 
a  członkowie Samorządu Stu-
denckiego dokładają wszelkich 
starań, aby pomóc swoim zagra-
nicznym kolegom zaaklimaty-
zować się w  Krakowie, pokazać 
im miasto i  Uczelnię. Studenci 

z  Hiszpanii, czy Włoch często 
przedłużają pobyt na  kolejny se-
mestr, a  coraz więcej z  nich chce 
przygotowywać prace dyplomo-
we pod kierunkiem wykładow-
ców Uniwersytetu Rolniczego.

Program Erasmus stanowi 
też okazję dla nauczycieli akade-
mickich do  prowadzenia zajęć 

w  uczelniach partnerskich. Do-
tychczas z tej formy wymiany sko-
rzystało ponad 150 wykładowców. 
Wyjeżdżali do  uczelni partner-
skich: we Francji, Włoszech, Hi-
szpanii,	 Czechach,	 Bułgarii,	 Tur-
cji,	 Belgii,	 Rumunii,	 Niemczech,	
Norwegii, na Węgrzech i Słowacji, 
także uczestniczyli w programach 
intensywnych.

80 wykładowców, głów-
nie	 z  Austrii,	 Belgii,	 Bułgarii,	
Czech,	Słowacji,	Hiszpanii,	Turcji	
i  Włoch prowadziło wykłady dla 
studentów naszej Uczelni.

Informacje o  programie 
na stronie: erasmus.ur.krakow.pl

Od  roku akademickiego 
2014/2015 będziemy realizować 
wymianę akademicką w ramach no-
wego programu ERASMUS PLUS.  

Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania)

W trakcie turnieju siatkarskiego , Wageningen (Holandia)
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Planujemy znaczne zwiększenie 
liczby porozumień, w  tym z  no-
wymi państwami – uczestnikami 
programu i przyjęcie dużo większej 
liczby studentów zagranicznych.

Pragnąc rozszerzyć i  uatrak-
cyjnić międzynarodową wymianę 
studencką opracowano programy 
zajęć w języku angielskim:

•	 Agriculture – studia I stopnia,
•	 Agroecology – studia II 

stopnia,
Więcej na stronie: 
studyagriculture.ur.krakow.pl

Proponujemy również po-
nad 100 przedmiotów prowa-
dzonych w  języku angielskim, 
więcej na  strionie: erasmus.
ur.krakow.pl

Obecnie przygotowujemy 
programy dla specjalności w  ję-
zyku angielskim na  potrzeby 
studentów Programu Erasmus 
Plus, a  w  dalszej perspektywie 
planowane jest opracowanie in-
terdyscyplinarnego programu 
w zakresie bioinżynierii. 

PROGRAM CEEPUS 

To  pierwszy program współpracy 
wielostronnej w  dziedzinie edu-
kacji krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej ustanowiony na pod-
stawie umowy międzynarodowej 
z dnia 22 sierpnia 1994 r.
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Podstawowy cel programu: 
wspieranie wymiany akademickiej 
w zakresie kształcenia zawodowego 
zarówno studentów, jak i  nauczy-
cieli akademickich.

Więcej na  stronie: www.
buwiwm.edu/wym/ceepus.html, 
www.ceepus.info. 
W Uczelni działają dwie sieci: 

•	 New Directions for Forestry 
Sciences in Central Europe 
(Wydział Leśny),

•	 Applied Economics and Ma-
nagement koordynowanej 
przez	Slovak	University	of	Agri-
culture in Nitra, Słowacja (Wy-
dział Rolniczo-Ekonomiczny).
Co  roku	 do  naszej	 Uczelni	

na kilkumiesięczne lub kilkudnio-
we pobyty regularnie przyjeżdżają 
studenci i  wykładowcy z  uczelni 
partnerskich.

Od  kilku lat również stu-
denci i  wykładowcy UR aktywnie 
uczestniczą w  szkołach letnich or-
ganizowanych corocznie w ramach 
projektów finansowanych z  Fun-
duszu Wyszehradzkiego.

Lepimy pierogi z okazji Dnia Erasmusa

Zagraniczni studenci Erasmus 2013/2014
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Wymiana studentów 
na podstawie „Porozumień 
dwustronnych”
Co roku	12	studentów	UR	wyjeż-
dża na  geodezyjne praktyki letnie 
na  podstawie Umowy dwustron-
nej z  Uniwersytetem Narodowym 
„Lwowska Politechnika” we Lwo-
wie (Ukraina). W zamian gościmy 
12 studentów ukraińskich.

W  ramach porozumienia 
o współpracy i organizacji praktyk 
wakacyjnych z Uniwersytetem Rol-
niczym w  Dublanach (Ukraina) 
każdego roku przyjmujemy ponad 
20 studentów na  praktyki letnie, 
a  4 innych na  studia na  Wydziale 
Inżynierii Produkcji i Energetyki. 

Porozumienie o  współpracy 
naukowej i wymianie akademickiej 

zawarte w  roku 2013 z  Moskiew-
skim Narodowym Uniwersytetem 
Geodezji i Kartografii w Moskwie 
otworzyło studentom UR możli-
wość studiowania na  tej prestiżo-
wej uczelni. 

Uniwersytet Rolniczy przyj-
muje corocznie 2 lub 3 staży-
stów, zwykle studentów studiów 
doktoranckich. 

INNE
Uczelnia uczestniczy także w pro-
gramie TEMPUS, który ma 
na  celu zaproponowanie wybra-
nym uniwersytetom Rosji metody-
ki sporządzania ram kwalifikacji 
oraz zasad akredytacji. Uczestni-
ctwo w letnich wyprawach nauko-
wych pozwoliło naszym studen-
tom zwiedzić malownicze obszary 
nad	 jeziorem	 Bajkał	 w  Rosji,	 czy	
piękną Gruzję. 

Wzrasta zainteresowanie 
studiami w naszej Uczelni wśród 
młodzieży z  Rosji i  Ukrainy. 
Oferta dydaktyczna jest szeroko 
rozpowszechniana dzięki uczest-
nictwu przedstawicieli Uczelni 
w targach edukacyjnych w tamtym 
rejonie i  umowom podpisanym 
z  agencjami prowadzącymi rekru-
tację i promocję w tamtych krajach.

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

Stare Miasto w Pradze (Czechy)

Badania w laboratorium w Belgii
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W  Polsce rynek pracy wciąż jest 
wymagający i  szczególnie nieprzy-
chylny absolwentom szkól wyż-
szych. Osoby te  najczęściej nie 
posiadają doświadczenia zawodo-
wego, którego 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 wycho-
wankami szkół wyższych a  ryn-
kiem pracy. Głównym zadaniem 
biur karier jest gromadzenie infor-
macji dotyczących wymagań i  po-
trzeb potencjalnych pracodawców, 

a następnie podanie ich studentom 
i  absolwentom. Również praco-
dawcy 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 na naszej Uczelni została 
utworzona jednostka, która funk-
cjonowała,	 jako	 Biuro	 Promocji	
Zawodowej. Na mocy zarządzenia 
Rektora AR nr 26/2007 r. z  28 
września	 2007	 r.	 Biuro	 Promo-
cji Zawodowej zostało połączone 

z  Sekcją Praktyk Studenckich 
tworząc	Biuro	Karier	i Kształcenia	
Praktycznego.	 Biuro	 (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 in-
formacji o  kursach zawodowych, 
językowych, stypendiach, studiach 
podyplomowych i zagranicznych. 

Ponadto	 pracownik	 Biura	
prowadzi indywidualne i  gru-
powe poradnictwo zawodowe, 
służące ustaleniu predyspozycji 
zawodowych i możliwości wybo-
ru kariery zawodowej oraz przy-
gotowujące do jak najlepszego za-
prezentowania się pracodawcom 
(szkolenia z  zakresu doradztwa 
personalnego,	 pisanie	 CV,	 listu	
motywacyjnego).

CIEKAWA OFERTA
Na  rok akademicki 2013/2014 
Biuro	 Karier	 przewidziało	 nastę-
pujące projekty:

Wspólnie z Klaster Edutain-
ment, zostaną przeprowadzone 
gry symulacyjne z następujących 

Biuro Karier  
i Kształcenia Praktycznego
Tekst: mgr Grażyna Wójcik, pracownik Biura Karier i Kształcenia Praktycznego

Szkolenie „Zarządzanie projektami”
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zagadnień: zarzadzanie strate-
giczne, zarzadzanie projektami, 
kierowanie zespołem, zarzadza-
nie sprzedażą, zarzadzanie pro-
dukcja, zarzadzanie projektami.

Organizacja akcji promo-
cyjno-informacyjnej na  temat 
możliwości zakładania firmy  
w  Krakowie we współpracy 
z Urzędem Miasta.

Organizacja spotkań przedsta-
wicieli firm ze  studentami Uczelni 
mających na celu rekrutację na róż-
norodne stanowiska pracy w  kraju 
i  zagranicą. Dni Otwarte z  firmą 
State	Street,	PwC,	Tesco	Polska.

Cykl	 szkoleń	 z  zakresu	 za-
kładania firmy i  pozyskiwania 
środków	 przeprowadzi	 Centrum	
Transferu Technologii Politechni-
ki Krakowskiej.

WYMIANA INFORMACJI
Wychodząc naprzeciw wymaga-
niom, jakie nałożył na  uczelnie 
wyższe art. 13a znowelizowanej 
ustawy Prawo o  szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z  późn. zm.) oraz rze-
czywistemu zapotrzebowaniu 
Uniwersytetu Rolniczego na in-
formację zwrotną związaną 
z  sytuacją absolwentów na  ryn-
ku	 pracy,	 Biuro	 Karier	Uniwer-
sytetu Rolniczego uruchomiło 
badanie losów zawodowych 
absolwentów, które ma na  celu 
sprostać niniejszym oczekiwa-
niom oraz dostarczyć użytecz-
nej wiedzy nie tylko władzom 
Uczelni, ale także studentom 
i  kandydatom na  studia. Głów-
nym celem badania jest pozyska-
nie informacji na  temat sytuacji 
absolwentów UR na rynku pracy 
(m.in. wykorzystanie kwalifi-
kacji nabytych w  czasie studiów 
w  pracy zawodowej, czasu i  me-
tody poszukiwania pracy, skłon-
ności do mobilności zawodowej). 
Ponadto dodatkowym celem jest 
poznanie historii dalszej eduka-
cji podejmowanej przez absol-
wentów oraz ich opinię na temat 
ukończonych studiów. 

Kontakt:
Biuro Karier i Kształcenia 
Praktycznego
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.  12 662 42 94 

12 662 44 21
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

Szkolenie „Zarządzanie produkcją”

Szkolenie „Zarządzanie strategiczne”
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Biblioteka Główna w  każdej 
Uczelni pełni bardzo ważną rolę, 
gdyż stanowi zaplecze dla dzia-
łalności naukowo-badawczej pra-
cowników. Natomiast studentom 
pomaga uzupełnić wiedzę zdobytą 
podczas wykładów i ćwiczeń.

Biblioteka	 Główna	 Uniwer-
sytetu Rolniczego jest usytuowana 
w  tzw.	 Budynku	 Jubileuszowym,	
przy al. Mickiewicza 24/28 i wraz 
z  Czytelniami	 na  Wydziałach:	
Leśnym, Ogrodniczym i  Techno-
logii Żywności (znajdujących się 
w  innych lokalizacjach Krakowa) 
stanowi przyjazne miejsce dla stu-
dentów podczas całego okresu stu-
diów. Znajdują oni tutaj materiały 
potrzebne do  zajęć, egzaminów, 

Biblioteka Główna
Tekst: mgr Elżbieta Czornak

a także mogą zdobyć wiele użytecz-
nych informacji dla rozwoju swo-
ich zainteresowań i pasji.

Biblioteka	 posiada	 bogaty,	
zróżnicowany i  odpowiadają-
cy wszystkim specjalnościom 
Uczelni księgozbiór. Jako bi-
blioteka przyszłości łączy za-
dania biblioteki tradycyjnej 
z  elektroniczną. Nowym stu-
dentom zakłada się elektronicz-
ne konta umożliwiające zama-
wianie i  wypożyczanie książek 
do  domu. Funkcję karty biblio-
tecznej przyjmuje legitymacja 
studencka w  momencie zapisa-
nia	się	do biblioteki.	W Czytel-
niach dzięki kodom paskowym 
na  książkach wczytuje się je 
na tzw. wewnętrzne konta kom-
puterowe czytelnika, na czas ko-
rzystania	ze zbiorów	Czytelni.Czytelnia Główna

Szkolenie dla studentów I roku
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Na  terenie	 Biblioteki	 Głów-
nej	i w Czytelniach	na Wydziałach	
studenci mają zapewniony zarów-
no przewodowy jak i  bezprzewo-
dowy dostęp do Internetu.

Oprócz dostępu do  tradycyj-
nych dokumentów (książki, cza-
sopisma), czy zbiorów specjalnych 
(mapy, normy, fotokopie) biblioteka 
oferuje też dostęp do  wielu nowo-
czesnych źródeł informacji takich 
jak bazy danych, czasopisma elek-
troniczne, zarówno polskie i zagra-
niczne z zakresu rolnictwa, szeroko 
pojętych nauk przyrodniczych oraz 
dziedzin	 pokrewnych.	 Biblioteka	
w  interesujący sposób prezentu-
je zakres swoich usług informa-
cyjnych na  stronie internetowej  
http://biblioteka.ur.krakow.pl.

Ciekawą	 i  coraz	 bardziej	 po-
pularną formą nowoczesnej usługi 
informacyjnej wśród studentów 
staje się zakupiony dostęp do  tzw. 
IBUK-a,	 obecnie	 IBUK-libra.	 Jest	
to pierwsza w Polsce czytelnia on-
-line podręczników akademickich 

i książek naukowych w j. polskim, 
z różnych dziedzin nauki. Studenci 
mogą korzystać z  elektronicznych 
źródeł	informacji	na terenie	Biblio-
teki, ale także poza nią i po spełnie-
niu pewnych warunków – również 
z  komputerów domowych. Szcze-
gółowych informacji na  ten temat 
można uzyskać w  Oddziale Infor-
macji	 Naukowej	 Biblioteki	 Głów-
nej (al. Mickiewicza 24/28, pok. 
117, tel: 12 662 40 31).

Za	pośrednictwem	Biblioteki	
Głównej można otrzymać wiele 
ciekawych informacji dotyczących 
historii Uniwersytetu Rolniczego, 
a także uczestniczyć w aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych po-
przez organizowane na  jej terenie 
wystawy, zarówno o  charakterze 
historycznym, jak i współczesnym. 

Zapraszamy obecnych i  przy-
szłych studentów Uniwersytetu 
Rolniczego do  częstego odwiedza-
nia	Biblioteki	Głównej,	gdzie	spot-
kają się z  profesjonalną i  życzliwą 
obsługą oraz z  możliwością zdo-
bycia wiedzy za pomocą nowoczes-
nych narzędzi informacyjnych.

 

Kontakt:
Biblioteka Główna 
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 32
fax 12 633 33 41
e-mail:library@ur.krakow.pl
http://biblioteka.ur.krakow.pl

Nowoczesne regały na zbiory w oddziale biblioteki na Wydziale Technologii 
Żywności

Czytelnia Główna, wystawa przygotowana w ramach obchodów Jubileuszu 
60-lecia Uniwersytetu Rolniczego
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W  grudniu 2003 roku, tuż 
po  pierwszych uroczystościach 
z  okazji pięćdziesięciolecia ist-
nienia Uczelni, zapadła decyzja 
o  próbie utworzenia chóru aka-
demickiego ówczesnej Akademii 
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie. Inicjatorami przed-
sięwzięcia byli wykładowcy Wy-
działu Ogrodniczego: prof. dr 
hab. Kazimierz Wiech i dr Adam 
Świderski. Pierwsze spotkanie 
zgromadziło około sześćdziesię-
ciu studentów i  pracowników, 

Chór Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
Tekst: dr sztuk muzycznych Joanna Gutowska-Kuźmicz, dyrygent

którzy rozpoczęli swoją przygodę 
z chóralnym śpiewem. W ten spo-
sób	 obecny	 Chór	 Uniwersytetu	
Rolniczego wraz z  dyrygentką, 
rozpoczął swą muzyczną historię, 
z  miesiąca na  miesiąc stając się 
prawdziwą wizytówką Uczelni. 
Pierwsze próby, koncerty i  wy-
jazdy warsztatowe potwierdziły 
tezę założycieli chóru zakładającą, 
że  taka grupa jest Uczelni i  stu-
dentom	 potrzebna.	 Chór	 to  miej-
sce, gdzie można doskonalić swoje 
umiejętności wokalne, zetknąć 

ze  wspaniałą muzyką, tworzyć 
prawdziwą sztukę. To  grupa, 
w której można włączyć się działa-
nia organizacyjne, poznać zasady 
samorządności, ale przede wszyst-
kim to miejsce gdzie powstają przy-
jaźnie trwające wiele, wiele lat.

Chór	 Uniwersytetu	 Rolni-
czego posiada szeroki repertuar, 
w  którym znajduje się muzyka 
dawna, muzyka XIX, XX i  XXI 
wieku, ale także pieśni patriotycz-
ne, przeboje muzyki rozrywko-
wej, muzyka cerkiewna, muzyka 

Koncert w Rimini we  Włoszech, fot. Bernard Kuś
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ludowa z  różnych stron świata, 
kolędy i  utwory gatunku spiritual 
& gospel.	Chór	od początku	istnie-
nia, przez dziesięć lat działalności 
dał około 200 koncertów, uczest-
nicząc w  festiwalach i  konkursach 
w  wielu miastach Polski i  poza jej 
granicami. Koncertował na  Ukra-
inie,	 w  Włoszech,	 w  Czechach,	
w  Macedonii, w  Niemczech, we 
Francji i  w  Hiszpanii. Zdobył 30 
nagród i wyróżnień, wśród których 
najważniejsze to: I  Miejsce na  Fe-
stiwalu Cantio Lodziensis w  Łodzi 

(2005), I  Miejsce na  Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i  Pastorałek 
w Będzinie	(2008),	I Miejsce	i Złota	
Struna na Małopolskim Konkursie 
Chórów	 w  Niepołomicach	 (2010),	
Grand Prix, Nagroda Publiczności 
oraz Nagroda Specjalna za wyko-
nanie pieśni mazurskiej na Jubileu-
szowym	Otwartym	Turnieju	Chó-
rów w  Spychowie (2010), Srebrne 
Pasmo na  Międzynarodowym Fe-
stiwalu	Muzyki	 Adwentowej	 i  Bo-
żonarodzeniowej w  Pradze (2010), 
Grand Prix Tyskich Wieczorów 

Kolędowych (2011), Złoty Dyplom, 
Nagroda za najlepsze wykonanie 
kompozycji pasyjnej G. Miśkie-
wicza, Nagroda Specjalna TVP 
Oddział	w Bydgoszczy	na Ogólno-
polskim Konkursie Pieśni Pasyjnej 
(2011), II Nagroda na Ochrydzkim 
Festiwalu	 Chóralnym	 w  Macedo-
nii (2011), dwa Złote Dyplomy, 
Dyplom Srebrny oraz III Miejsce 
w  kategorii muzyki ludowej i  III 
Miejsce w  kategorii muzyki kata-
lońskiej na  Międzynarodowym 
Festiwalu	 i  Konkursie	 Chóralnym	
Cançó Mediterrania w  Lloret de 
Mar	 i  Barcelonie	 (2013).	 Ponadto	
chór był kilkakrotnie zapraszany 
do  udziału w  festiwalach chóral-
nych i  występował między innymi 
w  słynnej Auli Leopoldinum we 
Wrocławiu	 podczas	 39.	 Barbórko-
wego	Festiwalu	Chórów	Akademi-
ckich, w  Filharmonii Krakowskiej 
podczas	 Maratonu	 Chóralnego	
organizowanego z okazji Festiwalu 
Nauki i podczas koncertów z okazji 
obchodów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 

Chór	 Uniwersytetu	 Rolni-
czego to  grupa, gdzie można od-
naleźć i  rozwinąć własne talenty, 
przeżyć wspaniałe przygody, zwie-
dzić świat, poznać wspaniałych 
ludzi. To  grupa, której stając się 
częścią można poczuć się prawdzi-
wie szczęśliwym! 

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

Koncert w Centrum Kongrasowym

Koncert w Lloret de Mar w  Hiszpanii, fot. Agnieszka Szanduła
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Studencki Zespół Góralski „SKAL-
NI” działający w  Uniwersytecie 
Rolniczym w  Krakowie powstał 
w 1952 r. i skupia młodzież góralską 
z Podhala i okolic studiującą w wyż-
szych uczelniach krakowskich.

Zespół przedstawia folklor 
Podhala w  formie tradycyjnej. Re-
pertuar prezentowanych progra-
mów odzwierciedla bogactwo tego 
regionu. Muzyka, tańce i  śpiewy 
wyrastają z wielopokoleniowej tra-
dycji mieszkańców Podhala i  sta-
nowią odrębną i  oryginalną kul-
turowo część dziedzictwa Karpat. 
Muzyka podhalańska jest pełna 

Studencki Zespół Góralski „SKALNI”
Tekst: mgr Józef Brzuchacz, kierownik Studenckiego Zespołu Góralskiego „SKALNI”

żywiołowości i  temperamentu. In-
strumentarium stanowią skrzypce 
(prym i  sekund) lub „złóbcoki” 
oraz basy (instrument zbliżony 
do  wiolonczeli). Tradycyjna kape-
la góralska składa się z dwojga lub 
trojga skrzypiec: prymu i  sekundu 
oraz basów. 

MUZYKA, TANIEC I ŚPIEW 
SĄ TAK JAK SZYBKIE JAK 
WIATR I GORĄCE JAK OGIEŃ
Utwory wykonywane przez kapelę 
góralską – „nuty” są utworami gra-
nymi z pamięci – bez zapisu nuto-
wego. Przekazywane z  pokolenia 

na  pokolenie melodie zachowują 
charakterystyczne motywy. Ich 
nazwy pochodzą bądź od  sław-
nych wykonawców, np. „sabało-
we”, „bartusiowe”, „duchowe”, 
od  nazwy kroków tanecznych, 
np. „ozwodne”, „krzesane” lub 
od  funkcji melodii w  obrzędach 
np. „pytackie”, „do ocepin”.

Taniec góralski odznacza się 
podobnymi cechami jak muzyka, 
jest dynamiczny i  żywiołowy. 
Podstawowym tańcem jest solo-
wy popis pary tanecznej, składa-
jący się z  kilku odmian kroków 
przerywanych przyśpiewkami 
wykonywanymi przez tancerza. 
Tańce wykonywane przez kilka 
par są  układami dopasowanymi 
do  wymogów sceny i  stanowią 
rozwinięcie tańca jednej pary. 
Charakterystyczną	 odmianą	
tańca jest „zbójnicki” – męski 
taniec grupowy wykonywany 
w tempie marsza.

Śpiew podhalański to  prze-
de 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. „Skalni“ wśród gór i skał
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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  zapisy	
i  nabór kandydatów do  grupy po-
czątkującej, 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” od-
noszą sukcesy, które zawdzięcza-
ją zarówno talentowi jak i  cięż-
kiej pracy. Warto jednak w  tym 

miejscu podkreślić nasze najwięk-
sze 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,	Buko-
wina Tatrzańska, 9 II 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 IV 2012 r.,
I  miejsce – grupy śpiewaczej 
dziewczyn, Przednówek w  Pola-
nach, 6 V 2012 r.,
II miejsce – w  konkursie śpie-
wu na Festiwalu Folkloru Górali 

Polskich w  Żywcu – Żywiec, 
29 VII 2012 r.,
II miejsce – w  konkursie muzy-
ki na  Festiwalu Folkloru Góra-
li Polskich w  Żywcu – Żywiec, 
29 VII 2012 r.,
III miejsce – w  konkursie śpie-
wu, grupa dziewczyn, Sabałowe 
Bajania,	 Bukowina	 Tatrzańska,	
10 VIII 2012 r.,
I  miejsce „Złote Zbyrkadło” dla 
grupy śpiewaczej dziewczyn, Kon-
kurs śpiewu na Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich w  Zakopanem – 
27 VIII 2012 r.

Rok 2013
I  miejsce – grupa śpiewacza – 
XXIX Muzykowanie na  duchową 
nutę,	Czarny	Dunajec,	14	IV	2013	r.,
Wyróżnienie dla grupy śpiewaczej 
dziewczyn, Przednówek w  Pola-
nach, Kościelisko, 5 V 2013 r.,
I  Nagroda dla muzyki zespołu 
w konkursie na 47. Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i  Śpiewaków Lu-
dowych w  Kazimierzu Dolnym, 
30 VI 2013 r.,
III miejsce – „Brązowe Zbyr-
kadło” – grupa śpiewacza – Mię-
dzynarodowy Konkurs Kapel, 
Śpiewaków i  Instrumentalistów 
Ludowych odbywający się w  ra-
mach 50. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folkloru Ziem Górskich 
w Zakopanem, 26 VIII 2013 r.

Kontakt:
Klub Akademicki „ARKA”
al.29-Listopada 50, 
31-425 Kraków, 
tel. 12 662 51 78
e-mail: j.brzuchacz@ur.krakow.pl

Taniec góralski wymaga dużej sprawności fizycznej
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Morze Kultury – tym hasłem 
przewodnim kierują się studenci 
organizując życie kulturalne dla 
całej społeczności akademickiej 
Uniwersytetu 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. 

Idąc naprzeciw tym zapo-
trzebowaniom Klub Akademicki 
„ARKA” ma niezwykle ciekawą 
ofertę, która stanowi wspaniałą od-
skocznię od  uczelnianych trudów 
i  problemów. Studenci spotykają 

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

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 niekomer-
cyjnym, więc może się pochwalić 
wieloma wspaniałymi impreza-
mi. Do  najważniejszych z  nich 
należą przedsięwzięcia cykliczne, 
które wymagają wielomiesięcznej 
pracy. Są to:

•	 Międzywydziałowy Turniej 
Artystyczny – najważniejsze 
przedsięwzięcie artystyczne, 
w którym biorą udział studen-
ci ze  wszystkich wydziałów 

oraz studiów międzywydzia-
łowych naszej Uczelni. Nie-
przerwanie od 2005 r. na sce-
nie „ARKI” prezentowane 
są umiejętności sceniczne i ar-
tystyczne studentów w  walce 
o  przechodni puchar Pro-
rektora ds. Dydaktycznych 
i Studenckich.

•	 Międzyuczelniany Przegląd 
Kabaretów Studenckich 
KLAMKA – to jedyny nieko-
mercyjny Przegląd Kabareto-
wy skierowany do  studentów 
wszystkich Uczelni. Od  po-
czątku swego istnienia zyskał 
miano najbardziej prestiżo-
wego konkursu kabaretowego 
w  swojej kategorii. Przegląd 
promuje sztukę kabaretową 
oraz rozpowszechnia kulturę 
wśród społeczności akademi-
ckiej z całej Polski. Amatorskie 
grupy reprezentujące poszcze-
gólne Uczelnie walczą o miano 
najlepszych oraz prestiż wśród 
braci studenckiej. Spotkania 
spod znaku dobrego studen-
ckiego humoru od zawsze cie-
szą się pełną salą widzów.

•	 PrzeglądArka – inicjatywa 
promująca amatorskie grupy 
artystyczne. Podczas Przeglą-
dArki można zobaczyć grupy Występy w „ARCE” to prawdziwa gratka dla publiczności i artystów
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taneczne, kabarety, zespoły 
muzyczne, które jeszcze nie 
zdążyły wybić się na  ogólno-
polskiej scenie.

•	 Spotkania Podróżnicze – 
to cykl spotkań, podczas któ-
rych postaramy się przybliżyć, 
kulturę, sztukę i  charaktery-
styczne cechy różnych miejsc 
na  świecie. O  swych podró-
żach opowiedzą podróżnicy, 
którzy tam byli, doświadczyli 
czegoś niezwykłego.

•	 Wieczory Folkowe – muzy-
ka, śpiew, taniec – to  nowa 
ciekawa forma podróży w od-
ległe zakątki świata. Na takie 
wieczory zapraszane są  grupy 
artystyczne, które kultywują 
folklor właściwy dla danego 
regionu na świecie.

•	 Wyjazdy edukacyjno-kultu-
rowe – promowanie turystyki 
kulturowej pod szyldem Uni-
wersytetu Rolniczego na stałe 
wpisało się w kalendarium re-
alizowanych imprez. Transyl-
wania, Rzym, Paryż, Wilno, 
Praga, Lwów to  kierunki już 
dobrze znane studentom, któ-
rzy przeżyli na wspomnianych 
wyjazdach nie jedną wspania-
łą przygodę. Podróże swą for-
mą przyciągają liczną grupę 
podróżników-studentów.

•	 Podczas „Muzycznych nocy 
w  ARCE” staramy się pre-
zentować działalność różnych 
grup muzycznych działają-
cych na terenie Krakowa oraz 
całego kraju. 

•	 Show Time Karaoke – „każ-
dy śpiewać może…” – właśnie 

tak społeczność akademicka 
świętuje środek tygodnia 
nabierając pozytywnej ener-
gii na  kolejne dni. W  tym 
dniu akceptujemy każdy 
TALENT!

•	 Otwarte Spotkania z  Radą 
Programową CKS – kiero-
wane do  całej społeczności 
akademickiej, w  szczególno-
ści do  osób zainteresowanych 
światem kultury w  naszej 
Uczelni. Na spotkaniach tych 
odpowiemy na wszystkie Wa-
sze pytania, uwzględnimy 
nowe pomysły oraz zachęcimy 
do wspólnego działania.

•	 Kulturalny Student UR 
– głównym celem projektu 
jest szerzenie i  propagowanie 
wartości kulturowych w  śro-
dowisku akademickim Uni-
wersytetu Rolniczego. Aby 
ułatwić studentom szerszy do-
stęp do kultury wyższej Arka 
organizuje warsztaty i spekta-
kle teatralne oraz udostępnia 

darmowe zaproszenia do  tea-
trów 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: 
Koncerty	Charytatywne,	Dzień	
Dziecka oraz Akcje Krwiodaw-
stwa tzw. Wampiriady.
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
http://www.arka.ur.krakow.pl

MPKS-KLAMKA, fot. Agnieszka Szanduła
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BUDA jest obecnie klubem in-
tegracyjnym studentów, pracow-
ników i  absolwentów Uniwersy-
tetu	 Rolniczego.	 KLUB	 BUDA	
to  miejsce z  ogromnymi tradycja-
mi i  wspaniałą historią. Powstał 
on  w  Domu	 Studenckim	 „Brat-
niak” Wyższej Szkoły Rolniczej 
w roku 1959. 

Klub był miejscem nie tyl-
ko działalności kulturalnej, ale 
i  organizacyjnej dla całej społecz-
ności akademickiej WSR, dla-
tego szybko okazał się za ciasny. 
Z roku na rok rozszerzał się – pod 

koniec	 lat	60.	XX	w.	BUDA	była	
już wielkim klubem – mogła po-
mieścić 300 osób. W  roku 1969 
pod Klubem otwarto pierwszą, 
a  w  1973 drugą stylową piwnicę, 
w  których przez 9 lat regular-
nie występował sławny Kabaret 
„Pod	 Budą”.	 BUDA	 nieustannie	
tętniła życiem. Działał tu  Teatr 
Małych Form „REZONANS”, 
„Klub Piosenki”, a  w  ramach 
Klubu Dobrej Książki odbywały 
się spotkania z  poetami i  pisarza-
mi. Przez lata działalności przez 
Klub przewinęła się cała plejada 

bardziej i mniej znanych aktorów 
i  piosenkarzy,	 na  czele	 z  Czesła-
wem Niemenem czy Anną Dymną 
oraz artystami sławnej „Piwnicy 
Pod	 Baranami”.	 BUDA	 gościła	
też	 liczne	 Kabarety:	 CYRULIK	
z  Frankiem Serwatką – auto-
rem popularnej do  dziś piosenki  
o  Koniku na  biegunach, Kaba-
ret ELITA, Kabaret TEY, My 
są Chłopcy	ze Zielonek,	PYRLIK	 
z Bytomia,	a także	wszystkie	kaba-
rety studenckie działające w  tam-
tych czasach w Krakowie.

W  BUDZIE	 odbywały	 się	
eliminacje do  Konkursów Pio-
senki Studenckiej oraz Wybo-
ry Najmilszej Studentki naszej 
Uczelni. Dwukrotnie wybór był 
szczęśliwy – w  1962 Najmilszą 
Studentką Krakowa została na-
sza Anna Wąsik, a  w  roku 1973 
koronę Najmilszej zdobyła nasza 
Halina Rzemińska.

Największe	 sukcesy	 KLUB	
BUDA	osiągnął	w latach	70-tych.	
W  roku 1972 zdobył I  miejsce 
w  Ogólnopolskim Konkursie 
„Czerwonej	 Róży”	 na  najlep-
szy klub studencki. Na  Famie 
`72	 Kabaret	 „Pod	 Budą”	 zdobył	
„Trójząb Neptuna” – nagrodę 
równoznaczną z  I  miejscem na  V 
Festiwalu Kultury Studenckiej. 

KLUB BUDA
Tekst:  Andrzej Pawłowski, sekretarz Stowarzyszenia Wychowanków 

Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie

Nowoczesny wystrój i stary duch BUDY zapraszają

Kl
ub

 B
UD
A
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W  następnych latach (1973 
i  1974)	BUDA	 zdobywała	 pierw-
sze miejsce w  rankingu klubów 
Studenckich Krakowa, a  Kabaret 
„Pod	 Budą”	 na  Festiwalu	 Pio-
senki i  Piosenkarzy Studenckich 
w 1975 zdobył wszystkie pierwsze 
nagrody.	W latach	60.	i 70.	KLUB	
BUDA,	obok	Żaczka	i Klubu	„Pod	
Jaszczurami”, należał do najpopu-
larniejszych w  środowisku kra-
kowskim. Na  sławne wieczorki 
taneczne, zawsze z  żywą muzyką, 
tłumnie przychodzili studenci 
z  innych uczelni, aby zapoznać 
nasze sławne z  urody studentki. 
Na  cotygodniowe spektakle Ka-
baretu	 „Pod	 Budą”	 przybywał	
cały Kraków. W  roku 1978 kaba-
ret	 „Pod	 Budą”	 przestał	 istnieć.	
Z  grupy muzycznej kabaretu 
powstał działający do  dziś sław-
ny	 zespół	 „Pod	 Budą”	 Andrzeja	
Sikorowskiego.

Na  jubileuszu 50-lecia Uczel-
ni w  2003 roku Kabaret „Pod 
Budą”	 w  składzie	 z  lat	 1969-1972	
dał wspaniały koncert w  Klubie 
Akademickim „ARKA”. A w roku 
2009 podczas jubileuszu 40-lecia 
powstania	 „Kabaretu	 Pod	 Budą”	
stworzono komitet na  rzecz reak-
tywacji	BUDY.	

Nieoficjalne otwarcie odby-
ło się w  styczniu 2010 roku. Nie 
był to  szczyt marzeń – siermięż-
ny wystrój, meble takie, jakie się 
udało	 zdobyć,	 ale	 BUDA	 powró-
ciła	 do  piwnic	 DS	 „Bratniak”	 
i zaczęła tętnić życiem.

Po półtorarocznej działalności 
klubu,	DS	„Bratniak”	poddano	ko-
lejnemu remontowi. Na  szczęście, 

dzięki	 Władzom	 Uczelni	 BUDA	
też została zmodernizowana. Już 
w styczniu 2013 roku w nowej, bar-
dzo pięknej i  nowoczesnej szacie 
wznowiła działalność, a w jej ściany 
tchnięto nowe życie. 

KLUB	BUDA	 działa	 w	 ramach	
Centrum	 Kultury	 Studenckiej	
Uniwersytetu Rolniczego, jako in-
tegracyjny klub studentów, pracow-
ników i absolwentów UR. Łączy on 
w  sobie nowoczesne spojrzenie 
na  klub studencki z  osiągnięcia-
mi kultury studenckiej lat 60. 
i  70. ubiegłego wieku. Sprawami 

programowymi kieruje Rada Pro-
gramowa złożona ze  studentów, 
pracowników i absolwentów naszej 
Uczelni.	 BUDA	 jest	 znakomitym	
miejscem na  spotkania, koncerty, 
wieczory kabaretowe i inne.

Legendarna BUDA wróciła!

Kontakt:
ul. Jabłonowskich 10/12  
31-114 Kraków  
tel. 12 341 44 72  
e-mail: klub.buda@gmail.com
www.wychowankowie.ur.krakow.pl

Występy w BUDZIE cieszą się dużą popularnością
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Obchody 60-lecia Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
skłaniają do refleksji nad osiągnię-
ciami kulturalnymi studenckich 
zespołów artystycznych działają-
cych	w Centrum	Kultury	Studen-
ckiej naszej Uczelni. Wśród nich 
jest m.in. Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich „Hadard”. Warto 
w  tym miejscu z  okazji tego ju-
bileuszu przypomnieć po  krótce 
historię i osiągnięcia zespołu, któ-
rego muzyka dla większości społe-
czeństwa jest mało znana.

Zespół „Hagard” to  jeden 
z  najmłodszych zespołów studen-
ckich uprawiających muzykę my-
śliwską, więc nie posiada jeszcze 
tak bogatych i  pięknych tradycji 

jak inne zespoły studenckie z  Po-
znania („Venator”) lub z Warszawy 
(„Akteon”), których działalność 
rozpoczęła się w  połowie lat 80. 
XX wieku. Inicjatywa powstania 
zespołu dojrzewała przez kilka lat 
i zrodziła się wśród samych studen-
tów, którzy już w szkołach średnich 
rozpoczęli grę na trąbkach myśliw-
skich, a podczas studiów odczuwali 
pilną potrzebę jej kontynuowania.

Oficjalnie zespół rozpoczął 
działalność w  2001 roku, decyzją 
władz dziekańskich Wydziału Leś-
nego w  ramach koła naukowego 
powołano „Sekcję Etyki Tradycji 
i Zwyczajów Łowieckich”. Zrzesza 
ona uzdolnioną muzycznie mło-
dzież różnych lat studiów i różnych 

specjalności (Gospodarka Leśna, 
Ochrona Zasobów Leśnych).

Nazwa zespołu „Hagard” jest 
wynikiem rozpisanego w  2004 
roku wśród studentów konkursu, 
który cieszył się dużym powodze-
niem. Hagard to  w staropolskim 
języku łowieckim nazwa młodego 
sokoła używanego do  polowań 
na zwierzynę drobną. Mimo „mło-
dego wieku” zespół występował 
na  wielu konkursach regional-
nych	 (Tuchola,	 Biłgoraj,	 Tułowi-
ce), ogólnopolskich (Pszczyna, 
Ciechocinek,	 Kwidzyn),	 a  na-
wet	 międzynarodowych	 (Brno),	
na których zdobywał wiele nagród 
i wyróżnień. Zespół swoimi wystę-
pami uświetnia wiele uroczystości: 
na  Wydziale Leśnym, w Uniwer-
sytecie Rolniczym, w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Krakowie, w  Polskim Związku 
Łowieckim na  terenie Krakowa, 
Tarnowa i  Nowego Sącza, a  także 
w  kołach łowieckich; jubileusze, 
odznaczenia i  uroczystości po-
grzebowe. W maju 2005 r. Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich „Ha-
gard” stał się członkiem elitarnego 
Klubu Sygnalistów Myśliwskich 
Polskiego Związku Łowieckie-
go. Od  2006 r. zainteresowanie 

Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„Hadard”
Tekst: dr inż. Tadeusz Kubacki, opiekun Zespołu
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Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hadard” na Festiwalu Nauki w Krakowie
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zespołem i  jego działalnością arty-
styczną w  kraju wyraźnie wzrasta, 
czego dowodem jest zaproszenie 
na wspólny koncert z okazji 90-le-
cia Polskiego Związku Łowieckie-
go trzech najlepszych zespołów stu-
denckich „Akteonu”, „Venatora” 
i „Hagardu”. Koncert odbył się 29 
listopada 2013 r. w  sali koncerto-
wej im. Agnieszki Osieckiej w Pol-
skim Radiu. 

NASZE SUKCESY
W  ciągu 12 letniej działalności 
Zespół może pochwalić się wielo-
ma nagrodami i  dyplomami pre-
zentowanymi w  siedzibie zespołu 
na  I  piętrze Wydziału Leśnego. 
Warto raz jeszcze przypomnieć 
najważniejsze sukcesy zespołu, 
do których należą m.in.:

•	 2005 r. udział w  nagraniu 
programu Jerzego Kryszaka 
„Mój pierwszy raz” w Progra-
mie II Telewizji Polskiej, 

•	 przyjęcie przez Radę Wydzia-
łu Leśnego oficjalnie Hejna-
łu kompozycji Krzysztofa 
Kadleca,

•	 oprawa muzyczna na  Mię-
dzynarodowych Zawodach 
Drwali Studentów Leśnictwa 
w  Zakopanem, w  zawodach 
brały udział drużyny m. in 

z  Belgii,	 Estonii,	 Czech,	 Sło-
wacji, Węgier, Rosji, Turcji,

•	 2009 r. z inicjatywy członków 
zespołu i  w  porozumieniu 
z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w  Krakowie 
I  Małopolski Konkurs Syg-
nalistki Myśliwskiej „O  Róg 
Zbramira”, podczas które-
go Zespół „Hagard” zajął 
II  miejsce w  kategorii sygna-
łów myśliwskich w  klasie G 
tuż za „Akteonem” z Warsza-
wy. W roku jubileuszu naszej 
Uczelni odbyła się już piąta 
jego edycja,

•	 2009 r. udział w  zagranicz-
nym konkursie w  I  Między-
narodowym Akademickim 
Konkursie Sygnalistów My-
śliwskich i  Wabiarzy Jeleni 
w Brnie	 (Czechy),	 zorganizo-
wanym przez Wydział Leśni-
ctwa i Drzewiarstwa Uniwer-
sytetu	 im.	 Mendla	 w  Brnie	
oraz Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Pradze, gdzie Zespół 
zajął VII miejsce w klasyfika-
cji ogólnej a  II w  klasyfikacji 
zespołów z  Polski (z  Polski 
startowało 7 zespołów),

•	 2009 r. z  okazji 60-lecia Wy-
działu Leśnego „Hagard” 
nagrał album z  muzyką 
myśliwską,

•	 2009 r. na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu w Złotoryi członkinie 
„Hagardu”: Magda Worecka 
zdobyła mistrzostwo Polski 
w  kategorii indywidualnej 
w klasie	B,	zaś	II	miejsce	w tej	
samej klasie zdobyła Julia 
Królik,

•	 2011 r. Zespół zdobył wicemi-
strzostwo Polski w konkursie 
muzyki myśliwskiej w  klasie 
MB	 podczas	 XVI	 Ogólno-
polskiego Konkursu Sygna-
listów Myśliwskich o  „Róg 
Wojskiego”	–	Brzeg	2011	oraz	
III  miejsce w  Polsce w  kon-
kursie sygnałów myśliwskich 
w  klasie mistrzowskiej G 
na tym samym konkursie,

•	 kwiecień 2013 r. uświetnie-
nie Ogólnopolskich Ob-
chodów Święta Lasu pod 
patronatem i w obecności Pre-
zydenta RP, które odbyły się 
w Niepołomicach.

PRACA I ŻYCZLIWOŚĆ 
DOBRYCH LUDZI
Zespół wkroczył już w drugą dekadę 
swej działalności, intensywnie pracu-
je, rozrasta się liczebnie, a do swojego 
programu włącza kompozycje współ-
czesnych autorów, gdyż tylko solidny 
trening i nowoczesny sprzęt są gwa-
rantem dalszych jego sukcesów. Suk-
cesy te nie byłyby tak znaczące gdyby 
nie długa lista ofiarodawców, spon-
sorów, którym członkowie Zespołu 
składają podziękowania za wsparcie 
w każdej formie, a władzom Uczelni 
dodatkowo za pełną akceptację na-
szej działalności.

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

„Hadard” w czasie występu
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Samorząd Studentów to  organiza-
cja zrzeszająca osoby, które poświę-
cając niejednokrotnie swój wolny 
czas angażują się w sprawy Uczelni 
i  jej	studentów.	Bo któż	wie	 lepiej,	
jakie problemy mają studenci jak 
nie oni sami? Dlatego zgodnie 
z  tą  zasadą funkcjonuje Uczelnia-
na Rada Samorządu Studentów 
UR – prężnie działająca organiza-
cja ukierunkowana na  dobro całej 
ponad 12 tysięcznej społeczności 
akademickiej!

CZYM SIę ZAJMUJEMY?
URSS działa na  bardzo róż-
nych płaszczyznach życia 

akademickiego. Zajmuje się inte-
resami studentów – zarówno tymi 
bardzo poważnymi, jaki i  tymi 
służącymi kulturze i  rozrywce. 
To  właśnie dzięki niej m.in. przy-
znawana jest pomoc materialna, 
ustanawiane są  dni i  godziny rek-
torskie na  uczelni oraz organizo-
wane różne imprezy i wyjazdy.

Podstawowym zadaniem URSS 
jest reprezentowanie studentów 
przed władzami UR, choć działa 
ona niezależnie od władz Uczelni, 
wszystkich organizacji społecz-
nych, politycznych i  zawodowych 
oraz administracji. Samorząd, two-
rząc integralną część samorządnej 

społeczności akademickiej, współ-
decyduje w sprawach Uczelni oraz 
uczestniczy w  zarządzaniu Uczel-
nią i  jest współodpowiedzialny za 
realizację jej zadań. URSS wpły-
wa na  pozycję studentów i  na  to, 
jaka polityka w  stosunku do  nich 
będzie prowadzona przez władze 
Uniwersytetu. 

Każdy student ma prawo brać 
udział w wyborach organów Samo-
rządu, w  jego zebraniach, a  także 
wyrażać opinie i  propozycje w  za-
kresie spraw należących do  jego 
zadań. W  ramach Samorządu 
Studentów działają też liczne ko-
misje, m.in. Komisja ds. Kultury 
i Promocji, Komisja ds. Współpra-
cy z Zagranicą czy też Komisja ds. 
Rozwoju i Nauki.

NA STYKU NAUKI I ZABAWY
Ponadto dbamy również o  to, by 
studentom nie brakowało atrakcji. 
Zajmujemy się organizacją:

•	 Obozu adaptacyjnego „Adap-
ciak UR”,

•	 Otrzęsin	 I  roku	 tzw.	 Balu	
Beana,

•	 Eventów	Squash,
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Uczelniana Rada Samorządu 
Studentów (URSS) 
Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tekst: inż. Anna Orlof, przewodnicząca URSS

Spotkanie integracyjne w klubie bilardowym, 2013 r.
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•	 Eventów	Bilardowych,
•	 Ogólnopolskiej Konferencji 

Turystyka Wiejska i Promocja 
Dziedzictwa Kulturowego,

•	 Dnia Otwartego Uniwersyte-
tu Rolniczego,

•	 Festiwalu Kultury Studen-
ckiej – Juwenalia UR,

•	 Akcji charytatywnych w  ra-
mach Studenckiego Koła 
Przyjaciół Dzieci,

•	 Imprez w klubach krakowskich,
•	 Wyjazdów szkoleniowych 

i  zagranicznych współorgani-
zowanych	z Centrum	Kultury	
Studenckiej,

•	 Prowadzeniem wakacyjnego, 
bezpłatnego	Biura	Kwater.
W maju 2011 r. studenci pod-

jęli zadanie nakręcenia LipDub’a. 
Zapraszamy do  obejrzenia ofi-
cjalnego LipDub’a  Uniwersytetu 

Rolniczego. Znajdziecie go na You-
Tube – hasło: LipDub UR.

NA FORUM KRAJOWYM
URSS UR współtworzy Porozumie-
nie Samorządów Studenckich Uczel-
ni Krakowa (PSSUK) oraz Porozu-
mienie Samorządów Studenckich 
Uczelni Rolniczych (PSSUR).  Jest 
także członkiem największej i  naj-
ważniejszej organizacji studenckiej 
w  kraju – Parlamentu Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jednak przede wszystkim 
Uczelniana Rada Samorządu Stu-
dentów, to  grupa silnie zmotywo-
wanych ludzi, pełnych nowych 
pomysłów i wciąż chętnych do ich 
realizowania. Jeśli chcesz na  stu-
diach zrobić coś dla siebie i innych, 
koniecznie włącz się w  działania 
Samorządu i  odwiedź nas w  „Sta-
rym Gmachu” w pokoju nr 39. 

Jako student jedynego w  Pol-
sce Uniwersytetu Rolniczego od-
wiedzać nas możesz o każdej porze 
dnia i nocy  Zacznij więc działać 
w szeregach URSS, a na pewno nie 
pożałujesz!
Zapraszamy na  naszą nową stronę 
internetową:
https://www.samorzadur.pl
Polub nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/
SamorzadStudentowUR

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

„Adapciak” 2013 r.

Spotkanie podsumowujące działalność URSS, 2013 r.



PRZEDMIOT
(poziom podstawowy 

lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów:

przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Informatyka

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

Matematyka 

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

WOS
•  Ekonomia, Zarządzanie
•  Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Historia  •  Ekonomia, Zarządzanie

Język obcy  
j. ang., j. włoski, j. franc., 
j. ros., j. hiszp., j. łac. 
i kult. antyczna, j. niem.

•  Weterynaria

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunkach Biologia, Ekonomia oraz Zarządzanie absolwenci 
uzyskują tytuł licencjata, na pozostałych kierunkach tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów 

jednolitych magisterskich na kierunku Weterynaria absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii.

Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze 
i uwzględnianych w rekrutacji 

na poszczególne kierunki studiów (cd.)
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