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Koleżanki i Koledzy,
dojrzałość nie jest nam dana z chwi-
lą osiągnięcia określonego wieku, 
czy też w  momencie zdania egza-
minu maturalnego. Egzamin z doj-
rzałości zdajemy przez całe swoje 
życie, a  szczególnie wówczas, gdy 
bierzemy odpowiedzialność za po-
dejmowane decyzje. Przed Wami 
jedna z takich decyzji. Bardzo waż-
na, mająca wpływ na dalszy rozwój 
Waszej osobowości i kariery. Planu-
jąc indywidualnie to kim chcecie być i co chcecie w życiu osiągnąć, stajecie 
się kreatorami własnego losu. W tym procesie istotne znaczenie ma ocena 
własnych mocnych i być może słabszych stron oraz szans i zagrożeń, jakie 
niesie otaczająca rzeczywistość. Pamiętajcie, że  dzięki wytrwałej pracy 
te słabsze strony zawsze możecie przekuć w mocne, a we właściwej ocenie 
szans i zagrożeń pomoże Wam rzetelna informacja.

Dlatego z myślą o Was, opracowaliśmy ofertę edukacyjną odpowiada-
jącą wymogom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej 
i społecznej. W Wasze ręce oddajemy „przewodnik” dla przyszłych studen-
tów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelni, 
która kształci i  wychowuje kadry nie tylko dla rolnictwa, leśnictwa i  go-
spodarki żywnościowej. Uczelni, która dzięki wysoko wykwalifikowanej 
kadrze naukowej i  nowoczesnemu wyposażeniu badawczemu umożliwia 
kształcenie interdyscyplinarne. Uczelni, która kładzie szczególny nacisk 
na  partnerskie relacje między studentami i  nauczycielami akademickimi 
oraz stwarza warunki do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych. Stwarza warunki do rozwoju własnej osobowości.

To od Was zależy jak wykorzystacie czas studenckiej młodości. My 
dajemy Wam możliwość studiowana w  przepięknym mieście Krakowie, 
w atmosferze wzajemnego poszanowania i życzliwości. Waszym zadaniem 
jest tak skorzystać z przedłożonej oferty, by zdobyć pożądane kwalifikacje 
i  wymarzoną pracę oraz radośnie wspominać okres życia studenckiego. 
Z  dumą nosić tytuł Absolwenta Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie.

Życzymy skutecznych poszukiwań, satysfakcjonujących wyborów 
i owocnych postępowań kwalifikacyjnych.

Do  zobaczenia na  uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2016/2017 w Naszej Uczelni.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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Collegium Godlewskiego – siedziba Władz Uczelni oraz Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Tekst: inż. Katarzyna Ujma, studentka Rolnictwa i agroturystyki  
– przewodnicząca WRSS

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
(WR-E) – to  najstarszy Wydział 
Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie. Jego siedzibą, podobnie jak 
i władz Uczelni, jest ponad 100 let-
ni gmach zwany Collegium God-
lewskiego przy al. Mickiewicza 21.

OFERTA DYDAKTYCZNA:
Wydział oferuje kandydatom w ra-
mach studiów I stopnia kształcenie 
się na 6 kierunkach: 

• Rolnictwo – studia inżynierskie, 
• Ochrona środowiska  

– studia inżynierskie, 
• Zarządzanie – studia licencjackie, 
• Ekonomia – studia licencjackie,
• Biogospodarka – studia 

inżynierskie – nowy kierunek,
• Jakość i bezpieczeństwo śro-

dowiska – studia inżynierskie 
– nowy kierunek.

Na II stopniu wydział oferuje 
kierunki takie jak:

• Rolnictwo,
• Ochrona środowiska, 
• Ekonomia,
• Biogospodarka  

– nowy kierunek,
• Jakość i bezpieczeństwo 

środowiska  
– nowy kierunek. 
Studia te  oferujemy studen-

tom w  trybie stacjonarnym i  nie-
stacjonarnym. Dodatkowo Wy-
dział prowadzi studia w  języku 
angielskim pod nazwą Agricultu-
re oraz Agroecology. W ofercie dy-
daktycznej pojawiają się również 
studia podyplomowe.

SZANSE NA ROZWÓJ
Dla wszystkich, którzy lubią robić 
coś ponad, łatwo nawiązują nowe 

znajomości oraz łakną wiedzy, 
mam dobra informację! Na  na-
szym wydziale działają: Koło 
Naukowe Rolników oraz Koło 
Naukowe Ekonomistów. Koła 
te  prowadzą swoją działalność 
w sekcjach takich jak: 

• Chemii środowiska,
• Ochrony przyrody,
• Genetyki roślin,
• Fizjologii i biochemii roślin,
• Ochrony środowiska 

rolniczego,
• Fitochemii i farmakognozji,
• Łąkarstwa,
• Ekonomiki rolnictwa,
• Dokumentacji fotograficznej 

obszarów wiejskich.

WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI
Studenci WR-E odbywają prakty-
ki zawodowe zarówno w kraju jak 
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Bal Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 

i za granicą, które pozwalają posze-
rzać im swoje horyzonty, wiedzę, 
a  także zdobywać doświadczenie. 
W  naszej Uczelni prowadzony 
jest program wymiany studentów 
w  ramach projektu międzynaro-
dowej wymiany Erasmus+. Pro-
gram powstał w  celu rozwijania 
współpracy międzynarodowej 
między uczelniami. Skierowany 
jest zarówno do  studentów jak 
i  wykładowców oraz pracowni-
ków administracyjnych. Formuła 
programu umożliwia wyjazdy 
studentów za granicę na  część 
studiów i praktyk, promuje mobil-
ność pracowników Uczelni oraz 
stwarza liczne możliwości udziału 
w  projektach wraz z  partnerami 
zagranicznymi. Najpopularniejsze 
uczelnie, na które wyjeżdżają Nasi 
studenci, to m.in.:
•	Universität für Bodenkultur 

w Wiedniu, (Austria),
•	University of Copenhagen, 

Faculty of Life Sciences 
(Dania),

Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów, kim jesteśmy? Jesteśmy 
przedstawicielami naszej wydzia-
łowej braci studenckiej, jesteśmy 
grupą współpracującą z  władzami 
Wydziału oraz nauczycielami aka-
demickimi. Istnieje pewna zależ-
ność: my dla Wydziału-Wydział 
dla nas. Jako studenci wchodzimy 
w  skład Rady Wydziału oraz wie-
lu komisji. Każdy ze  studentów 
ma realną możliwość włączenia 
się w  nasze działania. WRSS or-
ganizuje dni adaptacyjne dla przy-
szłych żaków, Rajd Wydziałowy, 
Bal Wydziałowy, imprezy tema-
tyczne wspólnie z Klubem Akade-
mickim „ARKA”. Nasi studenci 
włączają się również w  akcje ogól-
nokrakowskie oraz ogólnopolskie, 
takie jak: Akcja SOS dla Zwierząt 
czy Szlachetna Paczka, w  których 
organizację wkładamy wiele serca, 
bo  wiemy że  razem można więcej. 
Aktywnie prowadzimy współpra-
cę z  wydziałowymi samorządami, 
a co za tym idzie wspólnie tworzy-
my organizację, jaką jest Uczelnia-
na Rada Samorządu Studentów.Samorząd Studentów WR-E 

•	Czech University of Life Sci-
ences w  Pradze, (Republika 
Czeska),

•	Universitat Politecnica de Va-
lencia, (Hiszpania),

•	Ondokuz Mayis University, 
Samsun, (Turcja).

STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA
Studia to  nie tylko nauka, praca 
i obowiązki… to przede wszystkim 
wspaniały czas na poznawanie, szu-
kanie i  zgłębianie swojej wiedzy. 
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Rajd Górski Studentów Wydziałów Rolniczo-Ekonomicznego  
oraz Technologii Żywności  

U  nas każdy znajdzie coś 
dla siebie, znajdzie coś, co  go 
zainteresuje. 

A PO STUDIACH…
Absolwenci kierunków: Rol-
nictwo oraz Biogospodarka 
są  wszechstronnie przygotowani 
do  pracy w  szeroko pojętym rol-
nictwie, obejmującym produkcję 
roślinną, ochronę środowiska, bio-
logię i ekonomikę rolnictwa, a tak-
że w  działach współpracujących: 
produkcji zwierzęcej, ogrodni-
ctwie, przemyśle spożywczym, me-
lioracjach i mechanizacji rolnictwa 
oraz do prowadzenia gospodarstwa 
rolniczego.

Dzięki kompleksowej wiedzy 
o  środowisku, studenci po  ukoń-
czeniu kierunków: Ochrona śro-
dowiska oraz Jakość i bezpieczeń-
stwo środowiska wzbogaconych 

znajomością monitoringu śro-
dowiska, systemów informa-
tycznych, technik pomiarowych 
i  analitycznych oraz metod zarzą-
dzania systemami środowiskowymi, 
są  przygotowani do  zajmowania się 

ochroną środowiska w  ujęciu lokal-
nym i systemowym.

Kierunki: Zarządzanie 
oraz Ekonomia przygotowują 
studentów do  rozpoznawania, 
diagnozowania i  rozwiązywa-
nia problemów gospodarowania 
zasobami ludzkimi. Absolwenci 
są także przygotowani do realizacji 
podstawowych funkcji zarządzania 
procesami i  zadaniami w  różnego 
rodzaju organizacjach oraz mogą 
zostać pracownikami administra-
cji państwowej jak i samorządowej.

Nowy etap, nowe miejsce, 
nowe znajomości… zrób krok 
w przyszłość i dołącz do nas!

Zapraszamy na  Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny!

Szlachetna Paczka 

Kontakt: 
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 32
e-mail: wrol@ur.krakow.pl
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Międzynarodowa Konferencja Studentów Leśnictwa INTERFOB 
– Francja 2013

WYDZIAŁ LEŚNY, CO TO JEST?
Wydział Leśny kształci przyszłych 
leśników, ale nie tylko. Od całkiem 
niedawna jednym z  kierunków 
na  naszym Wydziale jest unikato-
wy w kraju kierunek Zarządzanie 
środowiskiem przyrodniczym, 
powstały w  roku akademickim 
2013/2014. Kierunek Leśnictwo 
prowadzony jest w  systemie dwu-
stopniowym. Studia I  stopnia in-
żynierskie trwają 7 semestrów (3,5 
roku), po  nich uzyskuje się tytuł 
inżyniera. Studia II stopnia to stu-
dia magisterskie trwające 3 seme-
stry (1,5 roku). Po  tych studiach 
przed nazwiskiem przybywa nam 

Wydział Leśny
Tekst: Marcin Starzyk, zastępca przewodniczącej WRSS

już 6 literek „mgr inż.” Na studiach 
stacjonarnych do  wyboru są  dwie 
specjalności: Gospodarka leśna 
oraz Ochrona zasobów leśnych. 
Pierwsza z  nich porusza bardziej 
gospodarcze i  techniczne tematy 
związane z  przyszłą pracą leśnika, 
natomiast druga specjalność sku-
pia się bardziej na  ochronie lasów 
i przygotowuje studentów do pracy 
w  parkach narodowych bądź kra-
jobrazowych. Na  Wydziale pro-
wadzone także są studia niestacjo-
narne, również dwustopniowe, ale 
prowadzone tylko na  specjalności 
Gospodarka leśna. Wydział prowa-
dzi też 4-letnie studia doktoranckie. 

CZY TO DLA MNIE?
TAK! Na Wydziale Leśnym KAŻ-
DY znajdzie coś dla siebie, po-
cząwszy od umysłów ścisłych przez 
przyrodników, aż  do  humanistów. 
Wiadomo, są  to  studia inżynier-
skie, więc dobra znajomość mate-
matyki, fizyki czy chemii ułatwi 
życie na tym kierunku, lecz i huma-
niści dają sobie radę z naszą ofertą 
programową. Wybierając nasz 
Wydział będziesz mógł rozwijać 
swoje zainteresowania praktycz-
nie w  każdej dziedzinie. Studenci 
udzielają się w  Kole Naukowym 
Leśników (sites.google.com/site/
kolonaukowelesnikow/), które ma 
do zaoferowania wiele różnych sek-
cji. U  nas możesz poszerzyć swoją 
wiedzę z zakresu fotografii w Sekcji 
Dokumentacji Fotograficznej, mo-
żesz poznać nowoczesne systemy 
pomagające leśnikom np. w  Sekcji 
Geomatyki. Jeśli lubisz spędzać 
godziny wędrując po  lesie i  nasłu-
chując odgłosów ptaków z pewnoś-
cią zapiszesz się do  Sekcji Ornito-
logicznej, jeżeli natomiast wolisz 
„przyziemne” sprawy, Sekcja Gle-
boznawstwa i  Siedliskoznawstwa 
stoi dla ciebie otworem, chyba, 
że  szukasz owadów wtedy musisz 
udać się do Sekcji Entomologicznej. 
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Oczywiście nie wymieniłem tutaj 
wszystkich sekcji KNLu, jest ich 
naprawdę sporo i każda z nich dzia-
ła bardzo dobrze. Przynależność 
do Koła Naukowego jest nie tylko 
dobrym sposobem na rozszerzenie 
zainteresowań i  ciekawe spędze-
nia czasu, jest to  też dobra droga 
do  uzupełnienia wiedzy z  wykła-
dów czy ćwiczeń, co niejednokrot-
nie pomaga osiągnąć lepsze wyniki 
na  egzaminach czy kolokwiach. 
Poza siedzeniem na  ćwiczeniach 
i  wykładach, każdy może uczest-
niczyć w  wielu wyjazdach. Wiele 
z nich organizuje wyżej wspomnia-
ne koło naukowe. Studenci odwie-
dzili m.in.: Pomorze, Ukrainę, Baj-
kał, Krym czy Gruzję. 

NIE SAMĄ NAUKĄ LEŚNIK 
ŻYJE… CZYLI WRSS
Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów jest bardzo dobrze 

działającą organizacją na  naszym 
Wydziale. Do  głównych działań 
prowadzonych przez nas nale-
żą m.in. ochrona praw studenta, 
prezentacja Wydziału na szczeblu 
krajowym i  międzynarodowym. 
WRSS jest łącznikiem między 
studentami a  pracownikami 

dydaktycznymi i  władzami Wy-
działu oraz  uczelni. Jako Samo-
rząd staramy się jak najlepiej 
rozreklamować Wydział, robi-
my to  m.in. przez uczestnictwo 
w  konferencjach, dniach otwar-
tych czy festiwalach naukowych. 
Nasz Samorząd wiele inicjatyw 

VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa – Wisła 2014, fot. Róża Działach

Panel wykładowy konferencji organizowanej przez Samorząd. Ustroń 2014, 
fot. Róża Działach
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Z PIERWSZEJ RĘKI
Wywiad z  Karoliną Polaszek, 
studentką III roku OZL 

Czy od  początku chciałaś stu-
diować Leśnictwo?
– Od kiedy dowiedziałem się, że ist-
nieje taki kierunek w naszym kraju, 
pomyślałam, że  chcę tu studiować, 
bo to moja droga do kariery. 

Jak Ci się podoba na  Wydziale 
Leśnym?
– Jest to jeden z bardziej prestiżowych kierunków w naszym kraju, łą-
czących teorię i praktykę wraz z ćwiczeniami terenowymi. Leśny Za-
kład Doświadczalny w Krynicy przygotowuje i obrazuje nam wszystko 
co wcześniej zostało pokazanie w teorii na ćwiczeniach kameralnych. 

Czy na Uczelni znalazłaś możliwość rozwijania swoich pasji?
– Odkąd jestem w Samorządzie poznałam wielu wspaniałych ludzi, 
mogę na nich liczyć na co dzień, mam też szansę poznawać studentów 
z innych kierunków naszej Uczelni oraz dowiadywać się jak wygląda 
nabywanie wiedzy i doświadczenia na ich Wydziałach. Istnieje u nas 
Akademicki Związek Sportowy, gdzie możemy w  różnych sekcjach 
sportowych rozwijać się fizycznie. Również Koło Naukowe Leśników 
daje nam możliwość kontynuowania swoich pasji. 

Czy uważasz że Leśnictwo ma przyszłość w Polsce?
– Oczywiście, dla mnie Leśnictwo jest najlepszym wyborem, od  za-
wsze chciałam pracować w Lasach Państwowych. Obcowanie z naturą 
to moja pasja, dopiero tutaj odkryłam w sobie miłość do botaniki oraz 
owadów. Zwykły szary człowiek nawet nie spodziewa się ile kryją 
w sobie piękna!

podejmuje w  ramach podpisane-
go w  2008 roku Porozumienia 
Samorządów Wydziałów Leśnych 
z Krakowa, Poznania i Warszawy. 
Porozumienie to  dało nam wiele 
możliwości nie tylko na  rozsze-
rzenie wiedzy na temat leśnictwa, 
ale także na poznanie niesamowi-
tych ludzi. Dzięki temu, co roku, 
nasze samorządy organizują dwie 
konferencje: jedną szkoleniową, 
drugą ogólną, która dotyczy prob-
lemów leśnictwa. Im więcej osób 
chętnych do działania tym łatwiej 
coś zorganizować, dlatego też np. 
wspólnie organizujemy wyjazdy 
na zagraniczne konferencje, m.in. 
InterFOB, czyli Międzynarodowe 
Spotkanie Studentów Leśnictwa 
i  Technologii Drewna (www.
interfob.com). Samorząd orga-
nizuje też wiele przedsięwzięć 
ogólnowydziałowych jak Kon-
kurs fotograficzny FOTOLEŚ-
NIK, Bal Leśnika, czy Dzień 
Leśnika. Samorząd także może 
nauczyć wielu przydatnych rze-
czy, jak organizacja oraz działa-
nie w grupie.

WYDZIAŁ LEŚNY. I CO DALEJ?
Absolwenci naszego Wydzia-
łu są  przygotowani do  pracy 
w  wielu sektorach związanych 
z  leśnictwem, ochroną przyrody 
czy nawet zagospodarowaniem 
przestrzeni. Uzyskana wiedza 
i  umiejętności na  wszystkich spe-
cjalnościach studiów umożliwiają 
absolwentom m.in. otwieranie firm 
usługowych, a  także podejmowa-
nie pracy w  prywatnych podmio-
tach gospodarczych działających 

na  rzecz leśnictwa oraz ochrony 
środowiska. Nowo otwarty kieru-
nek, unikatowy w skali kraju, jakim 
jest Zarządzanie Środowiskiem 
Przyrodniczym, daje możliwość 
zatrudnienia na  samodzielnych 
stanowiskach do obsługi inwestycji 
oddziałujących na środowisko.

Kontakt: 
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
tel. 12 662 50 01
e-mail: wles@ur.krakow.pl
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Nasi studenci zdobywają nie tylko naukowe szczyty

Zajęcia terenowe – jak widać 
studenci potrafią stanąć 
na wysokości zadania

Wydział Hodowli i Biologii 
Zwierząt
Tekst: Paulina Śmiech, studentka Biologii stosowanej

Ciekawość to pierwszy stopień do… 
studiowania na  Wydziale Hodowli 
i Biologii Zwierząt (WHiBZ) UR. 
Jeśli interesujesz się otaczającym 
Cię światem, środowiskiem i  przy-
rodą to studia na naszym Wydziale 
są właśnie dla Ciebie. Nauczysz się 
tu nie tylko podstaw funkcjonowa-
nia ekosystemów i organizmów ży-
wych, ale poznasz innowacyjne me-
tody hodowli zwierząt oraz będziesz 
mógł samodzielnie wykonywać naj-
ważniejsze biochemicznie i  mole-
kularne analizy laboratoryjne. Do-
datkowo czeka na  Ciebie świetna 
atmosfera, możliwość uczestnictwa 
w kursach i  szkoleniach. Co po za-
jęciach? Na  Wydziale toczy się 

aktywne życie studenckie, sprawnie 
działa Samorząd oraz funkcjonują 
trzy Koła Naukowe.

„JEST TYLKO JEDEN SPOSÓB 
NAUKI. POPRZEZ DZIAŁANIE”
Cytat z „Alchemika” Paula Coelho 
świetnie pasuje do  sposobu nauki 
na  naszym Wydziale. Oprócz wy-
kładów, prowadzone są  ćwiczenia 
laboratoryjne i  zajęcia praktyczne. 
Korzystamy z nowoczesnych labo-
ratoriów, często zlokalizowanych 
w  specjalistycznych stacjach ba-
dawczych naszego Wydziału. Po-
nadto wiele z zajęć odbywa się w te-
renie – jak uczyć się o  przyrodzie 
to tylko w  jej otoczeniu. Zarówno 

na  I  jak i  II stopniu studiów każ-
dy student ma obowiązek odbyć 
praktyki zawodowe i  dyplomowe. 
Na  zajęciach uczymy się samo-
dzielnego działania, prowadzenia 
analiz i  wyciągania wniosków 
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Akcja – integracja

z  otrzymywanych wyników. Dzię-
ki temu jesteśmy pewni swojej wie-
dzy i  łatwo możemy przekonać się 
o jej praktycznej użyteczności.

KIERUNKI NA WHIBZ – JEST 
W CZYM WYBIERAĆ!
Na  Wydziale Hodowli i  Biologii 
Zwierząt prowadzone są  studia 
I  i  II stopnia, studia doktoranckie 
(III stopnia) oraz podyplomowe. 

• W  ramach studiów I  stopnia 
prowadzone są cztery kierun-
ki studiów. Trzy z nich to stu-
dia inżynierskie trwające VII 
semestrów. Są  to: Bioinży-
nieria zwierząt, Rybactwo 
ze  specjalnością Ichtiobio-
logia, gospodarka rybacka 
i ochrona wód oraz Zootech-
nika oferująca specjalności 
takie jak: Hodowla zwie-
rząt, Hodowla ekologiczna 
i  ochrona zwierząt, Hodowla 
i  użytkowanie koni, Hodow-
la zwierząt towarzyszących 
i  egzotycznych oraz Prewen-
cja weterynaryjna i  ochrona 
zdrowia zwierząt. Czwarty 
kierunek to  Biologia ze  spe-
cjalnością Biologia stosowana 
(są  to  trwające VI semestrów 
studia licencjackie).

• W  ramach studiów drugiego 
stopnia oferowane są również 
cztery kierunki: Bioinży-
nieria zwierząt, Biologia 
(ze specjalnością Biologia sto-
sowana), Rybactwo (ze  spe-
cjalnością Akwakultura 
i ochrona środowiska wodne-
go) oraz Zootechnika ze spe-
cjalnościami: Bioinżynieria 

rozrodu zwierząt, Hodowla 
i  użytkowanie zwierząt, Ży-
wienie i  dietetyka zwierząt 
oraz Bioengineering in animal 
science (studia w  języku an-
gielskim). Wszystkie kierunki 
gwarantują nie tylko zdobycie 
merytorycznej wiedzy, lecz 
również praktyczne przygo-
towanie do  podjęcia pracy 
w wymarzonym zawodzie. 

A PO STUDIACH – PRACA
Po  ukończeniu studiów zwykle 
pojawia się pytanie – „czy i  gdzie 
znajdę pracę”. Nasi Absolwenci 
są  dobrze przygotowani do  pracy 
zarówno w  sektorze publicznym, 
jak i  prywatnym. Nasza oferta 
skierowana jest również do  kan-
dydatów planujących prowadze-
nie własnej działalności komer-
cyjnej lub rolniczej. Absolwent 
WHiBZ posiada nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale również bogate 
doświadczenie w  jej praktycznym 
stosowaniu. W  ramach ćwiczeń 
laboratoryjnych, warsztatów i zajęć 

terenowych mamy możliwość pra-
cy z  najnowocześniejszą aparaturą 
stosowaną w  komercyjnych labo-
ratoriach analitycznych. Uczymy 
się obcowania ze zwierzętami, wy-
konywania podstawowych badań 
i  analiz. Studenci znajdują pracę 
m.in. w  laboratoriach farmaceu-
tycznych, medycznych i  weteryna-
ryjnych, ogrodach zoologicznych, 
zakładach hodowlanych, gospo-
darstwach rolnych i  stawowych, 
jednostkach ochrony środowiska, 
stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych, przedsiębiorstwach pa-
szowych i  doradztwie rolniczym. 
Szerokie wykształcenie uniwersy-
teckie pozwala nam na  świadomy 
wybór miejsca pracy, zgodny z na-
szymi zainteresowaniami.

NIE SAMĄ NAUKĄ STUDENT 
ŻYJE!
Nasz Wydział to  nie tylko dobrze 
zorganizowana edukacja. Jesteśmy 
młodymi ludźmi pełnymi pomy-
słów i  chęci do  działania. Na  Wy-
dziale działają trzy koła naukowe 
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– Koło Naukowe: Biologów, Ryba-
ków i  Zootechników. W  ramach 
działalności Kół możemy rozwijać 
swoje indywidualne zainteresowa-
nia i  pasje, realizować własne eks-
perymenty i  obserwacje. Podczas 
Sesji Kół Naukowych poznajemy 
wzajemnie swoje osiągnięcia i dzie-
limy się zdobytymi doświadczenia-
mi. Organizowane są wyjazdy inte-
gracyjne i  naukowe (m.in. co  roku 
mamy okazję uczestniczyć w  Pride 
of Poland, aukcji koni arabskich 
w Janowie Podlaskim).

Prężnie rozwijający się Samo-
rząd pozwala nam brać udział i or-
ganizować różnego rodzaju eventy. 
Oferujemy wiele kursów i zajęć do-
datkowych np. kurs inseminacji, czy 
warsztaty decoupage. Chętnie bie-
rzemy udział w  wydarzeniach po-
pularno-naukowych takich jak Fe-
stiwal Nauki, Dni Owada czy Noc 
Naukowców. Organizujemy liczne 
imprezy towarzysko-kulturalne 
(ogniska integracyjne, bale, czy raj-
dy). Często włączamy się w zbiórki 
charytatywne m.in. na rzecz schro-
niska dla zwierząt czy w  ogólno-
polską Szlachetną Paczkę. Otwar-
tość kadry dydaktycznej i  świetna 
atmosfera uzupełniają dobrze 
skomponowany program studiów 
oferowany przez nasz Wydział. 
Tu nie sposób się nudzić.

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

Z PIERWSZEJ RĘKI
Olga Pupczyk, studentka Biologii stosowanej

Jeśli przedrostek bio znaczy życie to mogę powiedzieć, że już od ma-
lucha moje życie jest totalnie bio. Biologia jest moja pasją. W liceum 
stanęłam przed dylematem wyboru uczelni i kierunku studiów. Wy-
bór ten nie był prosty. Długo wertowałam najrozmaitsze informa-
tory i fora internetowe. W opiniach o Wydziale Hodowli i Biologii 
Zwierząt UR często przewijała się teza, że  studia na  nim dają nie 
tylko wiedzę teoretyczną, ale i przygotowanie praktyczne, tak ważne 
na obecnym rynku pracy. Może naiwnie, ale uwierzyłam w to. Teraz, 
po  trzech latach studiów mogę powiedzieć, że  opinie o  Wydziale 
były jak najbardziej zasadne. Moja specjalność (Biologia stosowana) 
na  kierunku Biologia nie bez powodu została nazwana STOSO-
WANĄ. Uczymy się obcowania ze zwierzakami, skomplikowanych 
analiz laboratoryjnych, czy też interpretacji wyników badań. Każdy 
student traktowany jest indywidualnie i może rozwijać swoje pasje, 
nie tylko w  ramach zajęć programowych, czy fakultatywnych, ale 
i  podczas indywidualnych konsultacji, czy w  ramach działalności 
w kołach naukowych. Cóż dodać? Na Wydziale jest świetna atmo-
sfera - tu wyścig szczurów odbywa się tylko wśród szczurów labora-
toryjnych. Wszyscy jesteśmy pozytywnie – biologicznie zakręceni. 
Prowadzący są  wyrozumiali i  potrafią zainteresować swoją dzie-
dziną. Na  Wydziale sprawnie funkcjonują organizacje studenckie 
– wiele kursów i zajęć dodatkowych uzupełnia dobrą ofertę progra-
mową. A jeśli wystarczy sił, śmiałkowie mogą wybrać się na rajd, czy 
popląsać z Wykładowcami na Balu WHiBZ. Jeśli uważasz, że  faj-
ne studia, wśród uśmiechniętych ludzi, pozwalające rozwijać pasję 
są dla Ciebie, po przeczytaniu mojej opinii chyba wiesz, co wybrać.



Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji na Uniwersytecie to naj-
lepszy wybór dla kandydata ubiega-
jącego się na studia. Oferta dydak-
tyczna naszego Wydziału obejmuje 
kierunki: Inżynieria środowiska, 
Geodezja i  kartografia, Gospo-
darka przestrzenna, Inżynieria 
i  gospodarka wodna oraz Archi-
tektura krajobrazu. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. U  nas możesz 

Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
Tekst: Karolina Kubies, studentka Inżynierii środowiska

nabyć nowe umiejętności, ale także 
udoskonalić to, co  już potrafisz. 
Profesorowie są  pełni ducha i  ra-
dości, swoją wiedzę przekazują we 
wszelaki sposób, poprzez wykłady, 
a  także wyjazdy terenowe gdzie 
przedstawiają w praktyce to, co zo-
stało przekazane podczas ćwiczeń 
i  wykładów. Od  samego początku 
student nie poczuje strachu spo-
wodowanego początkiem studiów, 

ponieważ zarówno prowadzący 
zajęcia jak i Wydziałowa Rada Sa-
morządu Studentów wprowadzą 
go w   studiowanie. Ale studia nie 
polegają na  samej nauce, to  także 
angażowanie się w  dobro Uczelni. 
Wydział posiada duży wybór kół 
naukowych w różnych kategoriach 
począwszy od kategorii gospodarki 
wodnej, aż po tematykę geotechni-
ki. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

KAŻDY ODNAJDZIE SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ NA WISIG-U
Wydział oferuje studia  na  pozio-
mie inżynierskim, magisterskim 
jak i  doktoranckim. Uczelnia 
na tym wydziale posiada aż 5 przy-
szłościowych kierunków. Studia 
te  nie opierają się tylko na  samej 
wiedzy, ale także na  tym, by ćwi-
czenia były uatrakcyjniane liczny-
mi zajęciami terenowymi, które 
pokazują jak wykorzystać w  prak-
tyce wiedzę zdobytą na  zajęciach. 
Dzięki czemu absolwenci po  kie-
runkach takich jak: Geodezja 
i  kartografia, Inżynieria środowi-
ska, Inżynieria i  gospodarka wod-
na, Gospodarka przestrzenna oraz 
Architektura krajobrazu, nie mają 
najmniejszego problemu ze  znale-
zieniem pracy.
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Studenci Koła Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Meander” 
podczas badań naukowych



KOŁA NAUKOWE
Osoba, która została przyjęta 
do grona studentów WIŚIG-u uzy-
skuje możliwość uczestniczenia 
w  dodatkowych formach rozwoju, 
poprzez koła naukowe. Studenci 
są  bardzo ambitni, zdolni i  chętni 
zdobywania wiedzy w sposób prak-
tyczny. Pięć niezwykle prężnych 
grup działa nieprzerwanie od  lat 
i  pozwala na  stałe podwyższanie 
swoich umiejętności i  kompetencji 
dzięki ogromnej liczbie wyjazdów 
i   konferencji oferujących zarówno 
zajęcia praktyczne jak i   rozwa-
żania teoretyczne. Koła naukowe 
są  wspomagane organizacyjnie 
przez władze WIŚiG, co  znacznie 
ułatwia dokonywanie coraz to now-
szych badań. Warto wspomnieć 
o  projekcie o  nazwie „101 murali 

dla Krakowa”, w który zaangażowa-
ne zostały osoby z  kół naukowych. 
Jest to  program skupiony obecnie 
na  Zabłociu oraz stopniowo wkra-
czający na teren Nowej Huty, które-
go celem jest tworzenie dzieł sztuki 

w  miejscach, w  których ludzie nie 
będą mogli ich przeoczyć.

NIE TYLKO NAUKA
W  wolnym czasie staramy się ak-
tywnie uczestniczyć w   różnych 
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Rozgrywki piłkarskie podczas X Dnia Geodety i Inżyniera

GeoParty – impreza integracyjna studentów WIŚiG



ciekawych wydarzeniach nauko-
wych i   kulturalnych. Większość 
eventów organizuje prężnie dzia-
łający przy Wydziale Samorząd 
Studentów, np. Dzień Geodety 
i   Inżyniera. W   tym roku już 
po  raz 10. odbyła się ta  impre-
za, która ma na  celu połączenie 
świetnej zabawy, integracji, ry-
walizacji i  zdobywania nowej 
wiedzy. Uczestnicy, reprezentują-
cy poszczególne kierunki, rywali-
zują ze sobą w różnych konkuren-
cjach sportowych i  naukowych, 
a na zakończenie – w Bitwie Kie-
runków. Oprócz wiedzy liczy się 
kreatywność, spryt oraz wsparcie 
kolegów studiujących ten sam 
kierunek. Inną inicjatywą, którą 
zawdzięczamy Samorządowi, jest 
co  roku odbywająca się Wielka 

Studenci Koła Naukowego Geodetów podczas inwentaryzacji zabytkowej 
cerkwi w  Leżachowie przy użyciu naziemnego skaningu laserowego wraz 
z ortofotoplanem ikonostasu
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Spotkanie podsumowujące działalność WRSS z Władzami WIŚiG



Lekcja Inżynierii Środowiska 
i Geodezji. Pozwala ona nie tylko 
na zapoznanie się z ofertą dydak-
tyczną, ale również na realną oce-
nę potencjalnego miejsca studiów 
poprzez rozmowę z  obecnymi 
studentami Wydziału. Dla matu-
rzystów, jest to doskonała okazja, 
aby się przekonali, że  podjęcie 
nauki w tym miejscu będzie właś-
ciwą decyzją. Warto wspomnieć, 
że  w  całą akcję zaangażowane 
są  władze Wydziału oraz jego 
pracownicy. Równie interesujący 
jest cykl imprez pod nazwą GEO-
party. Impreza organizowana 
w  krakowskich klubach  przycią-
ga coraz więcej uczestników chcą-
cych świętować rozpoczęcie no-
wego roku akademickiego. Event 
ten cieszy się wśród naszych stu-
dentów tak dużą popularnością, 
że  GEOparty odbywa się zwy-
kle 2 razy w  roku akademickim. 
Wspólnie z Samorządem Studen-
tów organizujemy także: Bal Bea-
na, Tramwaj Party, Mikołajki czy 
Halloween Party. Uczestniczy-
my również w:  Festiwalu Nauki, 
Nocy Naukowców, Juwenaliach, 
a także akcji krwiodawstwa, Szla-
chetnej Paczce i   zbieraniu pla-
stikowych nakrętek. Nie można 
pominąć naszych koszulek, które 

nie tylko pomagają nam w  iden-
tyfikacji, ale też są  jednym z  ele-
mentów łączących wszystkich 
żaków z WIŚIG-u. 

Nasz Wydział to  wspaniały 
wybór dla nowych, przyszłych 
inżynierów, magistrów, a  także 
doktorów. Program nauczania 
z  roku na  rok jest udoskonalany 
o nowe przedmioty, co wzmacnia 
naszą pozycję w rankingu Uczelni 

Wyższych. Jak powiedział Albert 
Einstein: – Fakty nie są  najważ-
niejsze. Zresztą, aby je poznać, 
nie trzeba studiować na  uczelni – 
można się ich nauczyć z  książek. 
Istota kształcenia w  szkole wyż-
szej nie polega, zatem na  wpaja-
niu wiedzy faktograficznej, lecz 
na  ćwiczeniu umysłu w  dochodze-
niu do tego, czego nie da się znaleźć 
w podręcznikach.
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Kontakt:
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
www.wisig.ur.krakow.pl

Z PIERWSZEJ RĘKI
Justyna Biśtyga, studentka Inżynierii środowiska 

– Jak zaczynałam 
studia na  UR byłam 
przerażona, nie wie-
działam, co chciałam 
studiować i  wybra-
łam Inżynierię śro-
dowiska na WISiGu. 
Nie żałuję tej decyzji, 
ponieważ zawarłam 
przyjaźnie na  lata, 
poziom kształcenia 
na  moim kierunku 
jest fenomenalny, 
profesorowie i  dok-
torzy robią co  mogą, 
by wpoić w  nas jak 
największą wiedzę 
teoretyczną i  praktyczną. Teraz jestem na  V roku na  specjalności 
Inżynieria wodna, na  specjalizacji Budownictwo ziemne i  sądzę, 
że  podjęłam idealną decyzję, bo  już wiem co  chcę robić w  przyszło-
ści. Potrzebowałam dwóch lat, aby odkryć, co mnie pasjonuje. Od 5 
lat jestem starostą roku, ale także członkiem Wydziałowej Rady Sa-
morządu Studentów, a  także Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 
Czuję, że się spełniam w tym co robię, zarówno w trakcie, jak i poza 
zajęciami. Dlatego uważam, że wybór naszego Wydziału to decyzja 
na lata, to coś poważnego a nie błahego.



Jeśli chcesz, aby Twój ogród bu-
dził zazdrość wśród sąsiadów, aby 
z  jabłek z  Twojego sadu tłoczono 
najlepszy sok w  okolicy, chciałbyś 
stworzyć gruszkę o smaku pomido-
ra, albo truskawkę wielkości arbuza 
to Wydział Biotechnologii i Ogrod-
nictwa jest właśnie dla Ciebie! 

Obecnie na Wydziale kształcą 
się studenci na  trzech kierunkach 
I stopnia: 

Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa
Tekst: Justyna Bednarczyk, studentka Biotechnologii

Studenci Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, fot. archiwum WBiO

1. Biotechnologia,  
2. Ogrodnictwo, na którym 

każdy może wybrać dla siebie 
jedną z 4 specjalności: 
– Rośliny lecznicze 

i prozdrowotne, 
– Agroekologia i ochrona 

roślin,
– Ogrodnictwo 

z marketingiem, 
– Bioinżynieria. 

3. Sztuka ogrodowa – nowo 
otwarta w obecnym roku 
akademickim 
Studenci mogą kontynuo-

wać naukę na  studiach II stopnia 
na kierunkach: 

1. Biotechnologia, na któ-
rej może wybrać jedną 
ze specjalności: 
– Analityka 

biotechnologiczna, 
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Bal Ogrodnika i Biotechnologa

– Biotechnologia stosowana. 
2. Ogrodnictwo, gdzie do wy-

boru są: 
– Rośliny warzywne, 
– Rośliny ozdobne, 
– Sadownictwo i uprawa 

winorośli, 
– Agroekologia i ochrona 

roślin, 
– Bioinżynieria, 
– Rośliny lecznicze 

i prozdrowotne. 
Zajęcia na kierunku Ogrod-

nictwo odbywają się głównie 
w  budynku WBiO, gdzie na  stu-
dentów czekają odnowione sale 
wykładowe, nowocześnie wy-
posażone laboratoria oraz spe-
cjalistyczne pracownie. Studen-
ci Biotechnologii oprócz zajęć 
na naszym Wydziale mają okazję 
uczęszczać na  zajęcia prowadzo-
ne przez wszystkie Wydziały 
i  zapoznać się z  ich bogatą ofer-
tą edukacyjną (przy okazji zwie-
dzają miasto i  zaprzyjaźniają się 
z komunikacją miejską!)  W cza-
sie studiów każdy musi zaliczyć 
praktyki, które mogą odbyć się 
zagranicą, ale również w licznych 
stacjach doświadczalnych nasze-
go Uniwersytetu, firmach ogrod-
niczych, zielarskich, biotechnolo-
gicznych, laboratoriach itp.

NIE SAMĄ NAUKĄ CZŁOWIEK 
ŻYJE!
Na  naszym Wydziale możesz 
działać w  Samorządzie Studen-
ckim, który angażuje się w  orga-
nizację mnóstwa imprez i  wspo-
maga wiele akcji charytatywnych, 
m.in. Szlachetną Paczkę, lecz 

1 miejsce w MTA

Występ WBiO podczas MTA
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Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI 
Iwona Karaś, Monika Bednarczyk – studentki Biotechnologii

– Trudno nam 
w  to  uwierzyć, ale 
to  już V rok stu-
diowania. Z  sen-
tymentem wspo-
minamy moment 
wręczenia indek-
sów (jeszcze w  for-
mie papierowej), 
dreszcz emocji to-
warzyszący pierw-
szym zajęciom 
i  egzaminom, czy 
też radość z uzyskania tytułu inżyniera. Przez te 5 lat poznałyśmy 
fantastycznych ludzi. Juwenalia, koncerty, wydarzenia kulturalne 
w  „ARCE”, czy Wigilie i  Sylwester w  akademiku na  zawsze pozo-
staną w naszych pamięciach. Studia to nie tylko zabawa, ale przede 
wszystkim czas na  zdobywanie umiejętności zawodowych. Godziny 
spędzone na ćwiczeniach w laboratorium nie poszły na marne. Dziś 
po wykonaniu kilkudziesięciu reakcji PCR, elektroforez, izolacji i ho-
dowli in vitro komórek, wiemy, że będziemy dobrymi biotechnologa-
mi i sprawdzimy się zawodowo na rynku pracy.

priorytetem działań Samorządu 
jest sprawienie, aby każdy czuł 
się u  nas dobrze. Samorząd wraz 
z  Dziekanem corocznie organi-
zują Bal Ogrodnika i  Biotech-
nologa, na  którym spotykają się 
studenci wszystkich kierunków, 
absolwenci razem z  Rektorem, 
Dziekanami i  Pracownikami 
Wydziału.

Studenci biorą aktywny 
udział w  międzywydziałowych 
wydarzeniach, konkursach, ta-
kich jak Bal Beana i  Międzywy-
działowy Turniej Artystyczny, 
które polegają na konkursie poka-
zów artystycznych. Obydwa  tym 
roku wygraliśmy! 

Na  WBiO od  dziesięciu lat 
organizowane są  również Dni 
Owada, gdzie oprócz wykładów 
można podziwiać prezentowane 
żywe okazy z  różnych zakątków 
świata, niektórych można nawet 
spróbować! 

Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej zapraszamy na  stronę 

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

internetową lub do  odwidzenia 
nas podczas Dni Otwartych, 
chętnie odpowiemy na  wszyst-
kie pytania i  rozwiejemy każdą 
wątpliwość! 

Występ WBiO podczas MTA
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Zdobywając przydatną wiedzę 
przekładającą się na  konkretne 
umiejętności, z ludźmi pełnymi pa-
sji i umiejącymi zarazić nią innych, 
uczestnicząc i współtworząc najlep-
sze studenckie wydarzenia… Jeżeli 
chciałbyś żeby właśnie tak wygląda-
ły twoje studia, Wydział Inżynierii 
Produkcji i  Energetyki (WIPiE) 
to  Wydział właśnie dla Ciebie. 
W dobie wciąż postępującej globali-
zacji, techniki i masowości, kierun-
ki oferowane przez WIPiE już dziś 
stają się drogą młodych ludzi, którzy 
będą kreować nasze wspólne jutro.

Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
Tekst: Karolina Barcik, studentka Zarządzania i inżynierii produkcji

OFERTA EDUKACYJNA  
– Z HISTORII DO PRZYSZŁOŚCI
Wszystko rozpoczęło się 
w  1977  r., kiedy powołano Wy-
dział Techniki i  Energetyki Rol-
nictwa. Na  przestrzeni lat oprócz 
zmienionej nazwy zaobserwować 
można dynamiczny rozwój rów-
nież z  zakresu usług i  zaplecza 
technicznego. Powstały nowe la-
boratoria, które wyposażone zo-
stały w nowoczesny sprzęt. Obec-
nie Wydział istnieje pod nazwą 
Inżynierii Produkcji i  Energetyki 
oferując edukację na kierunkach:

• Technika rolnicza i leśna,
• Zarządzanie i inżynieria 

produkcji,
• Odnawialne źródła energii 

i gospodarka odpadami,
• Inżynieria biosystemów 

(nowy kierunek, który startu-
je od 2016 roku!)
Technika rolnicza i  leśna 

– to  szansa na  zdobycie wiedzy 
technicznej w  zakresie rolnictwa 
i  leśnictwa. W  dobie telewizorów 
3D i  innych nowinek technolo-
gicznych w  pierwszym momencie 
nazwa kierunku może wydać się 
lekko przestarzała. Nic bardziej 
mylnego! Pod skrzydłami dokto-
rów i  profesorów studenci mają 
szansę zgłębić te dwa obszerne pola 
zainteresowań od podstaw, tak aby 
później łącząc to  co  podstawowe 
i  jeszcze do  wczoraj przestarzałe 
ze  świeżością własnego umysłu 
i  kreatywnością. Tworzą innowa-
cyjne rozwiązania służące przy-
szłym pokoleniom.

Odnawialne źródła energii 
i  gospodarka odpadami – to  kie-
runek zgłębiający wiedzę w temacie 
dla nas bardzo aktualnym i jeszcze 
bardziej problematycznym. Pali-
wa konwencjonalne jako wyczer-
palne źródło energii zmuszają nas 
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do szukania alternatyw, natomiast 
w  dobie masowej produkcji pra-
widłowa gospodarka odpadami 
to  kwestia kluczowa dla całego 
świata. Jeśli zatem chciałbyś zmie-
rzyć się z  tematem odnawialnych 
źródeł energii i pogłówkować z in-
nymi jak nadać odpadom drugie 
życie i przy okazji zaoszczędzić tro-
chę przestrzeni, to  kierunek właś-
nie dla Ciebie.

Zarządzanie i   inżynie-
ria produkcji – przygotowuje 

Dowiesz się, jak można zarządzać 
przedsiębiorstwem – zarówno ma-
łym, jak i dużym. 

Inżynieria biosystemów – 
to  kierunek innowacyjny, który 
swoje „narodziny” będzie miał 
w  2016 roku. Wychodzimy na-
przeciw potrzebom nie tylko ryn-
ku, ale i  młodych ludzi. Rosnące 
zapotrzebowanie u  przyszłych 
pracodawców na  ludzi z  tak bo-
gatym wykształceniem powoduje 
zwiększenie zainteresowania te-
matyką z  zakresu inżynierii bio-
systemów. W  tym roku Wydział 
Inżynierii Produkcji i  Energetyki 
ze swoim wieloletnim doświadcze-
niem w  kształceniu specjalistów 
nauk technicznych, podejmuje 
wyzwanie i  oferuje własną, kon-
kurencyjną ścieżkę kształcenia 
w tej dziedzinie! Warto podkreślić, 
że jesteśmy prekursorami kolejnego 
unikatowego kierunku. Pomimo, 
że  zapamiętano nas jako Wydział 
z tradycjami nie boimy się wyzwań, 
zmian i nowości.

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

DLACZEGO WIPiE?
To wydział zrzeszający ludzi, któ-
rzy naprawdę kochają to co robią. 
Tutaj praktyka doświadczonych 
profesorów łączy się ze  świeżoś-
cią umysłów studentów. Taka 
współpraca i wzajemna inspiracja 
owocuje w  innowacyjne pomysły 
oparte na  zdobytej rzetelnej wie-
dzy. To  Wydział, który nie tylko 
umie docenić zaangażowanie, ale 

studenta do  wykonywania zadań 
z  zakresu inżynierii produkcji 
rolno-spożywczej, a  także z zakre-
su organizacji i  zarządzania. Prze-
kazywana wiedza merytoryczna 
obejmuje nie tylko problematykę 
krajową sektora rolno-spożywcze-
go, ale również m.in. krajów Unii 
Europejskiej.   To  kierunek skie-
rowany do  osób o  zdolnościach 
przywódczych i  organizacyjnych, 
myślących strategicznie oraz go-
towych do  podejmowania ryzyka. 

21

W
yd
zi
ał
 In
ży
ni
er
ii 
Pr
od
uk
cj
i i
 E
ne
rg
et
yk
i

Jedna z konkurencji na Dniu Mechanizatora 2015

Mechanizator Team 2015



także wie jak dostrzec potencjał 
i  pokierować. WIPiE słynie rów-
nież z  tego, że  doskonale wie jak 
nagrodzić godziny ciężkiej pracy 
i  rozładować stres po  godzinach. 
Dzień Mechanizatora to  popu-
larna już w  studenckim gronie 
impreza. Dobra muzyka i konku-
rencje godne każdego przyszłe-
go inżyniera – to studenci lubią 
najbardziej. Już dziś zapraszamy 
na kolejną edycję naszych wydzia-
łowych juwenaliów w  maju 2016 
roku. Po dzikich tańcach do rana 
przychodzi również pora na  tro-
chę kultury. I  tutaj właśnie poja-
wia się Bal Beana oraz Między-
wydziałowy Turniej Artystyczny 
– okazja do rywalizacji, ale przede 
wszystkim kilku chwil w  świat-
łach estrady i oczywiście wspólnej 
zabawy. Tradycją stał już się też 
Wydziałowy Rajd Górski, będą-
cy niezłą gratką dla miłośników 
przyrody. Każdy rajd to  niezapo-
mniana atmosfera, ale także inte-
gracja studentów i  pracowników 

podczas zdobywania górskich 
szczytów i  wspólnych śpiewów 
przy ognisku. Na  uwagę zasłu-
gują skuteczne działania promo-
cyjne Wydziału poprzez wyjazdy 
do  szkół ponadgimnazjalnych, 
gadżety promocyjne – kubki, ko-
szulki jak również uczestnictwo 
w wielu wydarzeniach takich jak: 
Festiwal Nauki w  Krakowie czy 
też Dzień Otwarty UR.

KOŁA NAUKOWE
Na   Wydziale działa studenckie 
koło Stowarzyszenia Inżynierów 
i   Techników Rolnictwa oraz 
Koło Naukowe Inżynierii Pro-
dukcji i   Energetyki. Studenci 
mogą pogłębiać swoją wiedzę 
poprzez wykonywanie własnych 
doświadczeń pod opieką wykła-
dowców, a  wyniki badań przed-
stawiają między innymi na odby-
wającej się co  roku Wydziałowej 
Sesji Kół Naukowych. Każdy 
znajdzie coś dla siebie w  ramach 
sekcji: infrastruktury, agrofizy-
ki, zarządzania produkcją i wielu 
innych. Pierwsze miejsce na  XX 
Międzynarodowej Konferencji 
Kół Naukowych we Wrocławiu 
(2015) – to  sukces, który mówi 
sam za siebie i pokazuje, że to jed-
no z  najlepszych kół naukowych 
na  UR. Warto wspomnieć, 
że  Koła Naukowe to  nie tylko 
badania i  konferencje, ale rów-
nież możliwość poznania wielu 
interesujących i  ambitnych ludzi 
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oraz wspólna zabawa na  spotka-
niach integracyjnych na  naszym 
Wydziale.

NASZ SAMORZĄD
Wydział Inżynierii Produkcji 
i  Energetyki może pochwalić 
się prężnie funkcjonującym Sa-
morządem. Działa on  przez stu-
dentów i  dla studentów. Dzięki 
działalności w nim studenci mają 
okazję nabierać doświadczenia 
w  organizowaniu dużych imprez, 
zdobywania w  przyszłości przy-
datnych kontaktów. Dla wielu 
z  nich może okazać się on  rów-
nież pierwszym krokiem do prze-
łamania własnych barier oraz 
nabycia pewności i  świadomości 
własnej wartości, które mogą oka-
zać się niezbędne w  przyszłym 
życiu zawodowym. Bycie częścią 
Samorządu to  nie tylko wpływ 
na  to  jak brać studencka może 
wspólnie spędzać czas podczas 
koncertów i  imprez, ale rów-
nież szansa na  dołożenie własnej 
cegiełki do  rozwoju wydziału, 
a więc i do własnego rozwoju. 

Jeżeli pragniesz rozwijać swo-
ją pasję, jeżeli szukasz inspiracji 
do  przyszłej pracy, jeżeli chcesz 
poczuć, że masz wpływ na tworzą-
cą się historię – wybierz Wydział 
Inżynierii Produkcji i Energetyki!

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

Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI

Klaudia Nocoń, studentka Zarządzania i inżynierii produkcji 
– Piąty rok studiów 
to  czas refleksji i  pod-
sumowań. Podstawowe 
pytanie, jakie sobie za-
dajemy: to  czy podjęta 
przez nas decyzja do-
tycząca naszej edukacji 
była słuszna. Z  pełną 
świadomością mogę 
powiedzieć, że  był 
to  jeden z  lepszych wy-
borów w  moim życiu. 
Po  pierwsze zdobyłam 
tu  wiedzę nie tylko te-
oretyczną, ale i praktyczną, którą miałam okazję wykorzystać podczas 
praktyk. Po drugie poznałam na tym wydziale cudownych ludzi, którzy 
są dla mnie jak rodzina. Jeśli studia to tylko na WIPiE!

Włodzimierz Kaszczak, student Techniki rolniczej i leśnej
– Wybrałem WIPiE, ponie-
waż polecali mi go absolwen-
ci, którzy pracują w firmach 
związanych z  rolnictwem 
i nie tylko. Uważam, że jako 
absolwent bez problemu 
znajdę ciekawą pracę. Nasz 
Wydział pozwala zdobyć 
wiedzę i  doświadczenie, 
którego nie zdobędziemy 
w  żadnym innym miejscu 
w  województwie. Jest duży 
popyt na rynku pracy na ludzi z takimi umiejętnościami. WIPiE nie 
jest dużym Wydziałem, jednak studiowanie na nim sprawia mi ogrom-
ną satysfakcję. Prowadzący są w stanie zawsze odpowiedzieć na nurtu-
jące nas pytania oraz pomóc w rozwiązaniu problemów. Możemy uzy-
skać od nich informacje potrzebne do realizacji swoich projektów. Jeśli 
stanąłbym przed dylematem wyboru, jaki wydział wybrać. Powiem 
krótko... Tylko WIPiE!
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Jesteśmy najmłodszym Wydziałem 
Uniwersytetu Rolniczego. Wyróż-
niają nas duże osiągniecia naukowe 
pracowników dydaktycznych, stu-
dentów oraz dynamiczny rozwój 
na  przestrzeni ostatnich lat. Sam 
budynek Wydziału Technologii 
Żywności należy do jednego z naj-
nowszych budynków Uniwersyte-
tu Rolniczego, dzięki czemu jest 
wyposażony w nowoczesne labora-
toria z aparaturą i  sprzętem nowej 
generacji oraz sale seminaryjne 
z  systemem audio-wizualnym, 
co  umożliwia kształcenie w  kom-
fortowych warunkach. 

OFERTA DYDAKTYCZNA
Oferta dydaktyczna Wydziału 
Technologii Żywności umożliwia 
zdobywanie wiedzy podczas trzy-
stopniowego systemu kształcenia.

Na I stopniu studiów oferuje-
my cztery kierunki:

• Technologia żywności 
i  żywienie człowieka 
o specjalnościach:
– Technologia żywności,
– Żywienie człowieka,
– Bioinżynieria i bioprocesy.

• Jakość i  bezpieczeństwo 
żywności,

• Dietetyka,
• Towaroznawstwo.

Na II stopniu studiów oferuje-
my trzy kierunki:

• Technologia żywności i   ży-
wienie człowieka,

• Jakość i  bezpieczeństwo 
żywności,

• Dietetyka.
Po  ukończeniu studiów dok-

toranckich absolwent otrzymuje 
stopień   doktora nauk rolniczych, 

w  zakresie technologii żywności 
i żywienia.

DLA CHCĄCYCH WIĘCEJ
W  każdej katedrze działa sekcja 
Koła Naukowego Technologów 
Żywności, która zrzesza studentów 
o wspólnych zainteresowaniach 
i prowadzi badania. Koła Naukowe 
organizują sesje naukowe, w czasie 
których studenci prezentują swoje 
osiągnięcia. Ponadto odbywają się 
szkolenia podnoszące kwalifikacje 
studentów. Są to np. szkolenia z za-
kresu HACCP i norm ISO, kursy 
dietetyki oraz dietetyki sportowej. 
Prowadzone są  również studia 

Wydział Technologii Żywności
Tekst:  Monika Owsikowska, studentka Technologii żywności i żywienia 

człowieka

Zajęcia specjalizacyjne z przetwór-
stwa mięsa
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Budynek Wydziału Technologii Żywności



podyplomowe, które zwiększają 
kwalifikacje zawodowe. 

SAMORZĄD STUDENCKI
Wydziałowa Rada Samorządu Stu-
dentów jest organizacją studencką, 
której głównym celem i kierunkiem 
działania jest reprezentowanie stu-
dentów i  ochrona ich praw. Samo-
rząd Studentów na  forum Uczel-
ni bierze udział w  decydowaniu 
o  wszystkich sprawach dotyczących 
studentów. Popiera naukowe, kul-
turalne oraz sportowe inicjatywy. 
Dzięki samorządowi można zaan-
gażować się w  tworzenie wydarzeń 
kulturalnych (Międzywydziałowy 
Turniej Artystyczny, Bal Beana, 
Juwenalia) oraz poszerzyć swoje 
umiejętności organizacyjne podczas 
organizacji np. Dnia Otwartego 
Uniwersytetu Rolniczego. 

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH?
Jako absolwent Wydziału Techno-
logii Żywności staniesz się specja-
listą m.in. w  zakresie przetwarza-
nia, utrwalania, przechowywania 
i  kontroli jakości żywności oraz 

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

planowania żywienia. Tytuł inży-
niera oraz magistra umożliwią Ci 
pracę w  przedsiębiorstwach oraz 

zakładach zajmujących się pro-
dukcją, kontrolą oraz dystrybucją 
żywności, a także poradnictwem 
żywieniowym. Ukończenie jednego 
z  kierunków na  Wydziale Techno-
logii Żywności ułatwi Ci znalezie-
nie pracy w charakterze: technologa 
żywności, laboranta, kontrolera ja-
kości żywności lub dietetyka. 
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Katarzyna Faff, studentka 
Technologii żywności i żywie-
nia człowieka
– Studiuję już V rok Technologię 
żywności i  żywienie człowieka. 
Ciągle nie mogę uwierzyć w  to, 
że ten czas tak szybko mi minął. 
Nadal pamiętam swoje początki 
w  Uniwersytecie Rolniczym. We 
wrześniu 2011 r. uczęszczałam 
na  kurs adaptacyjny z  matema-
tyki. Dalej w pamięci mam inau-
guracje na swoim Wydziale i jaka byłam wtedy zagubiona oraz trochę 
przestraszona. Teraz na Wydziale czuję się jak ryba w wodzie. Ciężko 
będzie mi opuścić mury Wydziału Technologii Żywności. Na  samą 
myśl, że to już wkrótce nastąpi łezka w oku się kręci. Trudno będzie mi 
się rozstać z ludźmi, których poznałam. To dzięki nim miałam uroz-
maicone życie studenckie. Ze  względu na  to, że  aktywnie działałam 
w Samorządzie Studenckim nigdy się nie nudziłam. Studia to najpięk-
niejszy czas w  życiu człowieka. Dlatego zachęcam przyszłych żaków 
do aktywnej działalności w Samorządzie Studenckim, albo w innych 
formach aktywności studenckiej. Bo nie samą nauką człowiek żyje!

Z PIERWSZEJ RĘKI
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Zdobywcy Klamki Publiczności podczas Międzyuczelnianego Przeglądu 
Kabaretowego KLAMKA 2015 - Kabaret Wesoły Tryb Życia
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Primum non nocere – to  jedna 
z wielu ważnych sentencji jaka po-
winna zapaść w pamięć przyszłemu 
lekarzowi weterynarii. Takie war-
tości przekazywane są nam na każ-
dym kroku przez specjalistów pro-
wadzących zajęcia w Centrum.

OFERTA EDUKACYJNA
Uniwersyteckie Centrum Me-
dycyny Weterynaryjnej UJ-UR 
(UCMW UJ-UR) to międzyuczel-
niana jednostka tworzona w  ra-
mach porozumienia przez dwie 
Uczelnie – Uniwersytet Rolniczy 
oraz Uniwersytet Jagielloński. Współpraca ta  daje studentom 

niepowtarzalną okazję czerpania 
z najlepszego co obie Uczelnie mają 
do  zaoferowania. Stacjonarne, 

jednolite studia magisterskie 
na  kierunku Weterynaria trwają 
11. semestrów. Absolwenci otrzy-
mają dyplom z  tytułem lekarza 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ-UR
Tekst: Lidia Steczek, studentka Weterynarii

Rajd WHiBZ i Weterynarii

I Ognisko Integracyjne UCMW UJ-UR organizowane przez Samorząd 
Studentów UCMW UJ-UR

Wybory na Najmilszą Studentkę Krakowa i reprezentacja z Weterynarii
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weterynarii firmowany przez oba 
Uniwersytety. UCMW UJ-UR 
to  najmłodsza jednostka w  Polsce 
oferująca kształcenie na  kierunku 
Weterynaria. Zaangażowanie za-
równo pracowników jak i  studen-
tów w  proces tworzenia Centrum 
są gwarancją na to, że po studiach 
studenci będą odpowiednio przy-
gotowani do swobodnego porusza-
nia się na rynku pracy.

Wysoki standard kształcenia 
w  Centrum zagwarantowany jest 
poprzez:

• wysoki poziom prowadze-
nia zajęć przez wykładow-
ców oraz pracowników obu 
Uczelni,

• doświadczenie oraz kwalifi-
kacje wybitnych specjalistów 
z  kraju prowadzących zaję-
cia oraz współpracujących 
z Centrum,

• możliwość korzystania z  no-
woczesnych sal i wyposażenia,

• niewielką liczbę osób w  gru-
pie, co  umożliwia praktyczne 
wykonanie ćwiczeń każdemu 
studentowi.

NIE SAMĄ NAUKĄ ŻYJE 
CZŁOWIEK
Czas studiów to czas kształtowania 
światopoglądu, uczenia się postaw 
społecznych i wartości, które decy-
dują o wyborach życiowych. Dlate-
go też oferujemy studentom dodat-
kową działalność, umożliwiającą 
rozwój osobisty oraz poszerzanie 
wiedzy i  umiejętności w  zakresie 
medycyny weterynaryjnej. Studen-
ci mogą pogłębiać swoją wiedzę 
w ramach:
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Małopolska Noc Naukowców 2014

Sympozjum IVSA UK&Ireland, grudzień 2014, w trakcie trwania 
Sympozjum powołano IVSA Kraków

Kongres IVSA – Rumunia, 2015
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• IVSA – (Międzynarodowe 
Zrzeszenie Studentów Wete-
rynarii) to  organizacja two-
rzona przez studentów z  ca-
łego świata. IVSA Kraków 
jest najmłodszym oddziałem 
IVSA w  kraju, mimo tego 
działamy prężnie oferując 
możliwość udziału w:
– konferencjach organizo-

wanych przez studentów, 
zarówno w kraju jak i za 
granicą;

– wymianach grupowych 
oraz indywidualnych;

– warsztatach i wykładach 
prowadzonych przez 
specjalistów zapraszanych 
do Krakowa.

• Koła Medyków Weterynaryj-
nych UCMW UJ-UR, oferu-
jącego m.in. sekcje:
– Chirurgiczną małych 

zwierząt;
– Medycyny eksperymen-

talnej;
– oraz nowopowstające: Ra-

diologiczno-chirurgiczną 

małych zwierząt oraz Roz-
rodu bydła i koni.

• Samorządu Studentów 
UCMW UJ-UR. Tworzony 
jest on  przez wszystkich stu-
dentów chcących brać czynny 
udział w  życiu Centrum jak 
i  całej Uczelni. Działalność 
w  Samorządzie umożliwia 
pracę nad własną osobą oraz 
rozwój umiejętności, któ-
rych nie zagwarantuje sama 
nauka.

A PO STUDIACH…
Absolwenci studiów weterynaryj-
nych mogą podejmować pracę w:

• gabinetach, lecznicach i klini-
kach weterynaryjnych,

• Inspekcji Weterynaryjnej,
• państwowych bądź pry-

watnych laboratoriach 
diagnostycznych,

Spotkanie integracyjne IVSA Kraków w stylu lat 20.

Pierwsza wymiana – Uniwersytet w Stambule Zajęcia terenowe w Lubczy



Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI

Aleksandra Gaj, studentka 
Weterynarii 
– Dlaczego warto studiować w UCMW 
UJ-UR? Małe grono studentów stwa-
rza idealne warunki do  rozwoju. 
W  Centrum panuje przyjazna atmo-
sfera, zawsze można liczyć na wsparcie 
i radę od studentów z wyższych lat.

Piotr Wójcik, student Weterynarii 
– UCMW wybrałem z  kilu powodów  
– po pierwsze na studia przyjmowane jest za-
ledwie 60 osób. Grupy ćwiczeniowe są niewiel-
kie, a co za tym idzie, prowadzący mają bar-
dziej indywidualne podejście, a studenci mogą 
lepiej wyćwiczyć praktyczne umiejętności. 
Po drugie jest to kierunek nowy tak więc sprzę-
ty i budynki są nowoczesne i w dobrym stanie. 
Studiując w  UCMW UJ-UR można korzy-
stać również z mnóstwa atrakcji i uroku, jakie oferuje nam Kraków.
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• uczelniach i instytutach 
badawczych,

• Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej oraz Inspekcji 
Farmaceutycznej,

• organizacjach międzynarodo-
wych (WHO, FAO, WTO 
etc.), 

• agendach Unii Europejskiej.
Mogą również podjąć się pro-

wadzenia prywatnej praktyki we-
terynaryjnej, bądź kontynuować 
naukę na studiach doktoranckich.

Zajęcia z chirurgii wewnętrznej zwierząt gospodarskich

Kontakt:
Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
al. Mickiewicza 24/28, pokój W1-1
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 19
e-mail: ucmw@ur.krakow.pl

Lubcza – warsztaty ze studentami 
ze Stambułu
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Lektorat języka angielskiego prowadzony przez mgr Martę Jandę-Pająk, 
fot. Karol Król

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

Studium Języków Obcych 
Uniwersytetu Rolniczego zatrud-
nia 24 lektorów prowadzących za-
jęcia z  języka angielskiego, francu-
skiego, niemieckiego i  rosyjskiego. 
Lektoraty prowadzone są  w  gru-
pach na  poziomie A2 (średnio za-
awansowany niższy), B1 (średnio 
zaawansowany ) oraz B2 (średnio za-
awansowany wyższy) na wszystkich 
kierunkach studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stopnia oraz 
na  studiach doktoranckich. Stan-
dardowy program nauczania języka 
obejmuje do 120 godzin i kończy się 
egzaminem. Celem lektoratów jest 

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

czynne opanowanie przez słuchaczy 
wybranego języka obcego z  jedno-
czesnym uwzględnieniem słowni-
ctwa specjalistycznego zgodnego 
z kierunkiem studiów.

Inną formą działalności Stu-
dium Języków Obcych są corocznie 
organizowane olimpiady językowe 
cieszące się dużym zainteresowaniem 

wśród studentów. Lektorzy Studium 
prowadzą także komercyjne kursy 
językowe na  wszystkich poziomach 
zaawansowania, w  tym także przy-
gotowujące do  egzaminów TELC 
i  FCE z  języka angielskiego oraz 
ZD z  języka niemieckiego. Egza-
min TELC na  poziomie B2, dają-
cy certyfikat uznawany w  krajach 
UE, jest przeprowadzany corocznie 
w naszej Uczelni przez lektorów Stu-
dium, posiadających licencję na jego 
prowadzenie.

Kontakt:
Studium Języków Obcych
ul. św. Marka 37
31-024 Kraków
tel./fax: 12 422 45 94
e-mail: sjo@ur.krakow.pl
www.sjo.ur.krakow.pl Grupa języka angielskiego na zajęciach, fot. Karol Król
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Studium Wychowania Fizycznego 
Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie jest jednostką międzywy-
działową prowadzącą działalność 
dydaktyczną z  zakresu kultury fi-
zycznej w formie:

• obligatoryjnych zajęć wf. dla 
studentów,

• zajęć fakultatywnych dla 
studentów i  pracowników 
Uczelni,

• treningów sekcji Klubu 
Uczelnianego Akademickie-
go Związku Sportowego,

• organizacji obozów letnich 
i zimowych,

• zajęć rekreacyjnych dla stu-
dentów III wieku.
Zajęcia obowiązkowe wf. pro-

wadzone są na wszystkich Wydzia-
łach w wymiarze:

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

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

• studia stacjonarne II stopnia 
– 1 semestr (20 godzin),

• studia niestacjonarne I  stop-
nia – 2 semestry (15/12 
godzin),

• studia niestacjonarne II stop-
nia – 1 semestr (12 godzin).
Mają one charakter ćwiczeń 

ogólnorozwojowych kształtują-
cych harmonijnie wszystkie cechy 
motoryczne, a  w  szczególności: 
siłę, skoczność, szybkość i  wytrzy-
małość. Trenerzy prowadzą zajęcia 
wychowania fizycznego z  zakresu: 
piłki siatkowej, koszykówki, piłki 
ręcznej, piłki nożnej, fitness, siłow-
ni, nauki tańca, nauki i doskonale-
nia pływania, jazdy konnej, Nordic 
walking, turystyki rowerowej oraz 
narciarstwa alpejskiego. Student 
ma możliwość wyboru zajęć zgod-
nie ze  swoimi zainteresowaniami. 
Dla tych, którzy ze względu na stan 
zdrowia nie mogą uczestniczyć 
w  programowych zajęciach z  wy-
chowania fizycznego, prowadzone 

Zajęcia na siłowni

Ćwiczenia w nowoczesnej hali to prawdziwa przyjemność
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są zajęcia rehabilitacyjne na pływal-
ni. Zajęcia fakultatywne są  organi-
zowane dla studentów, którzy nie 
są objęci zajęciami obligatoryjnymi 
i  chcą w  sposób zorganizowany 
uczestniczyć w  wybranej formie 
aktywności fizycznej (fitness, siłow-
nia, piłka siatkowa, koszykówka).

Klub Uczelniany Akademi-
ckiego Związku Sportowego zrze-
sza ok. 300 członków, którzy upra-
wiają 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, kultury-
styka, narciarstwo alpejskie i snow-
board, cheerleaders, wioślarstwo 
(Smocza łódź). Sekcje sportowe 
reprezentują Uniwersytet Rolniczy 
w  rozgrywkach w  ramach Akade-
mickich Mistrzostw Małopolski 
i Akademickich Mistrzostw Polski. 
Klub Uczelniany AZS zrzesza rów-
nież działaczy sportowych, którzy 
wspólnie ze  SWF, organizują życie 
sportowe młodzieży akademickiej.

Ważnym elementem pracy 
dydaktyczno-wychowawczej jest 
organizacja międzywydziałowe-
go współzawodnictwa w różnych 
dyscyplinach i prowadzenie obo-
zów rekreacyjno-sportowych. 
Program przewiduje naukę i  do-
skonalenie jazdy na  nartach, 
spływy kajakowe i  wyprawy ro-
werowe. Dla studentów Uniwer-
sytetu III Wieku organizowane 
są  zajęcia z  gimnastyki, siłowni 
i  Nordic walking. Działalność 
dydaktyczną, sportową i  rekrea-
cyjną SWF realizują nauczyciele 
posiadający uprawnienia trener-
skie i instruktorskie.

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

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Przygotowanie do rozgrywek
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Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie 
dysponuje czterema własnymi do-
mami studenckimi o  łącznej ilości 
1521 miejsc. Odpłatność za miejsce 
w domach studenckich w obecnym 
roku akademickim jest zróżnicowa-
na w  zależności od  standardu po-
koju i  lokalizacji akademika. Ceny 
te kształtują się od 340 do 490 zł.
Lokalizacja domów studenckich:
I Dom Akademicki „Bratniak”
Kraków, ul. Jabłonowskich 10/12,
Dom Studencki Nr II „Młodość”
Kraków, ul. Urzędnicza 68,
Dom Studencki Nr III „Oaza”
Kraków, al. 29 Listopada 48c,
Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”
Kraków, al. 29 Listopada 48b.

Na  terenie Krakowa nasi stu-
denci zakwaterowani są  również 
w  Miasteczku Studenckim AGH 
- 120 miejsc i  płacą miesięcznie za 
zamieszkanie 370 zł.

Miejsca są  rozdysponowywa-
ne centralnie na podstawie list ran-
kingowych przesłanych przez dzie-
kanaty naszych Wydziałów. Przy 
rozdziale miejsc brane jest pod uwa-
gę wiele czynników tj. dochód, od-
ległość od  domu, niepełnospraw-
ność, działalność społeczna i inne. 
Liczba miejsc posiadanych przez 
Uniwersytet Rolniczy w  stosunku 
do ilości studentów zamiejscowych 

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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pozwala nam na  zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych studentów 
w 49 proc.

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

STOŁÓWKI STUDENCKIE
Uczelnia dysponuje stołówkami 
studenckimi, 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 abo-

namentowe wykupywane przez 
zainteresowanych studentów 
na  podstawie ważnej legitymacji 
studenckiej. Studenci mają do wy-
boru dwa dania pierwsze, dwa 
drugie, deser i  kompot. Na  pod-
stawie wypowiedzi studentów 
można uznać, iż posiłki są smacz-
ne, porcje wystarczająco kalorycz-
ne, a menu zróżnicowane.

OPIEKA ZDROWOTNA
Studenci Uniwersytetu Rolni-
czego objęci są  bezpłatną opie-
ką zdrowotną w  „ScanMedzie”. 

Kampus przy al. 29 Listopada, akademiki i budynek Wydziału Leśnego
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Ustawa o  powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym obowiązująca 
od  roku 1997 obejmuje ubezpie-
czeniem zdrowotnym studentów 
posiadających obywatelstwo pol-
skie oraz studentów obcokrajow-
ców. Studenci będący członkami 
rodzin – pozostający na  wyłącz-
nym utrzymaniu ubezpieczonego 
opłacającego składkę, mają pra-
wo do  świadczeń z  ubezpieczenia 
zdrowotnego do  ukończenia 26. 
roku życia. W sytuacji, gdy student 

ukończył 26. rok życia i nadal stu-
diuje, składkę ubezpieczeniową 
wnosi do  ZUS Uczelnia. Dodat-
kowe informacje uzyskasz: „Scan-
Med”, Kraków, al. Armii Krajowej 
5, tel. 12 637 21 00.

OTWARCI 
NA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jesteśmy Uczelnią otwartą dla stu-
dentów niepełnosprawnych. W roku 
akademickim 2014/2015 w Uniwer-
sytecie Rolniczym studiowało 130 

osób z różnymi rodzajami i stopnia-
mi niepełnosprawności. Funkcję Peł-
nomocnika Rektora ds. Studentów 
Niepełnosprawnych pełni dr hab. 
inż. Joanna Puła.

Wychodzimy naprzeciw po-
trzebom i  oczekiwaniom studen-
tów niepełnosprawnych, staramy 
się ułatwić im dostęp do  wiedzy. 
Gmachy Uniwersytetu dzięki wy-
konanym przed wejściem podjaz-
dom, odpowiednim drzwiom wej-
ściowym, windom, dostosowanym 
sanitariatom, a także wydzielonym 
miejscom parkingowym są w pełni 
dostępne dla niepełnosprawnych 
studentów, mających problemy 
z poruszaniem się. Wszystkie domy 
studenckie UR przystosowane 
są do pobytu i zamieszkania przez 
niepełnosprawnych. Posiadają 
podjazdy, windy i  aneksy miesz-
kalne. Studenci z  tytułu niepeł-
nosprawności mogą ubiegać się 
o  specjalne stypendium – o  czym 
poniżej. Wszyscy studenci niepeł-
nosprawni UR mają także zapew-
nioną niezbędną pomoc medyczną 
w „ScanMed”.

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.

I Dom Akademicki „Bratniak” przy ul. Jabłonowskich 10/12
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Stypendium socjalne
Stypendium to ma prawo otrzymy-
wać student znajdujący się w trud-
nej sytuacji materialnej, który uzy-
skał wpis na dany semestr studiów. 
Stawki stypendium socjalnego 
w zależności od dochodu wynoszą: 
325, 450 oraz 575 zł miesięcznie. 
Stypendium przyznawane jest 
na  9  miesięcy w  roku. Wypłacane 
jest od  października do  czerwca 
włącznie. Student studiów sta-
cjonarnych znajdujący się w  trud-
nej sytuacji materialnej może 
otrzymywać stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości, tj. o 50 zł 
miesięcznie, z tytułu zamieszkania 
w domu studenckim lub w obiekcie 
innym niż dom studencki, jeżeli 

codzienny dojazd z miejsca stałego 
zamieszkania do uczelni uniemoż-
liwiałby 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. 
Wypłacane jest od  października 
do czerwca włącznie
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Stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów
Stypendium Rektora dla najlep-
szych studentów może otrzy-
mywać student, który zaliczył 
w  terminie dany rok studiów, 
a  ponadto osiągnął średnią aryt-
metyczną ocen co  najmniej 4,00 
lub posiada osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym 
i został zakwalifikowany do grona 
10 proc. najlepszych studentów 
na danym kierunku.

O  stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów może ubie-
gać się również student przyjęty 
na  pierwszy rok studiów w  roku 

Wyremontowane akademiki prezentują się bardzo okazale
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złożenia egzaminu maturalnego, 
który jest laureatem olimpiady mię-
dzynarodowej albo laureatem lub 
finalistą olimpiady przedmiotowej 
o  zasięgu ogólnopolskim, o  któ-
rych mowa w przepisach o systemie 
oświaty, jeżeli profil olimpiady jest 
zgodny z obszarem wiedzy, do któ-
rego jest przyporządkowany kieru-
nek studiów. Stypendium Rektora 
dla najlepszych studentów może 
zatem otrzymać student, który zaj-
mie odpowiednią pozycję na  liście 
rankingowej i  spełnia ww. warun-
ki. Lista rankingowa, na podstawie 
której przyznaje się Stypendium 
Rektora dla najlepszych studentów 
ustalana jest na  podstawie sumy 
punktów uzyskanych za:

a) wysoką średnią ocen prze-
mnożoną przez współczynnik 10,

b) każde uznane i  udoku-
mentowane osiągnięcie naukowe, 
artystyczne lub wysoki wynik 
sportowy.

Stawki stypendium kształ-
tują się w  zależności od  poziomu 
uzyskanej średniej arytmetycznej 

„Bratniak” po remoncie gwarantuje bardzo wysoki standard

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 znajdu-
je się w trudnej sytuacji materialnej 
spowodowanej przez zdarzenia 
losowe (które dotyczą samego 
studenta lub osoby prowadzącej 
ze  studentem wspólne gospodar-
stwo domowe), a  w  szczególności: 
nieszczęśliwy wypadek, poważną 
udokumentowaną chorobę, śmierć 
członka najbliższej rodziny, kra-
dzież, klęskę żywiołową – może 
ubiegać się o  zapomogę. Wniosek 
o  przyznanie zapomogi należy 
złożyć niezwłocznie, jednak nie 
później niż w  terminie 3 miesię-
cy od  daty wystąpienia zdarzenia 
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 studentów 
i zapomogi tylko na jednym ze stu-
diowanych kierunków według 
własnego wyboru.

Wszystkie sprawy związane 
ze składaniem wniosku o przyzna-
nie pomocy finansowej, przyzna-
niem świadczenia i  jego wypłatą 
należy kierować do  właściwego 
dziekanatu. Na  stronie Uniwersy-
tetu Rolniczego www.ur.krakow.
pl/sprawy-studenckie, znajdu-
ją się wszystkie dokumenty oraz 
aktualne akty prawne odnośnie 
systemu finansowej pomocy ma-
terialnej dla studentów. Stawki 
stypendiów oraz termin składania 
wniosków o  przyznanie świad-
czeń stypendialnych o charakterze 
okresowym na  dany rok akademi-
cki ustala Rektor w porozumieniu 
z  uczelnianym organem Samorzą-
du Studenckiego.

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



37

Um
ię
dz
yn
ar
od
ow
ie
ni
e 
Uc
ze
ln
i

Nowoczesna uczelnia, jaką jest 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-
na Kołłątaja w  Krakowie oferuje 
atrakcyjny program kształcenia, 
pozwalający na  zdobycie wszech-
stronnej wiedzy i  umiejętności 
koniecznych do  znalezienia za-
trudnienia na  wymagającym mię-
dzynarodowym rynku pracy. Nasi 
studenci są  częścią wielkiej mię-
dzynarodowej społeczności akade-
mickiej, dlatego Uczelnia dokłada 

Umiędzynarodowienie Uczelni
Tekst: Elżbieta Kugiel, Biuro Wymiany Międzynarodowej

wszelkich starań, aby część studiów 
lub staż mogli zaliczyć poza grani-
cami kraju.

Obowiązujący od  roku aka-
demickiego 2014/2015 program 
oferuje studentom możliwość za-
liczenia części studiów i  realizację 
praktyki do  12 miesięcy w  trakcie 
każdego cyklu studiów. Absolwen-
ci zaś mają możliwość otrzymania 
wsparcia finansowego na staż w cią-
gu roku po  ukończeniu studiów. 

Program przewiduje także dodat-
kowe dofinansowanie stypendiów 
dla osób niepełnosprawnych.

Uczelnia oferuje wyjazdy 
do  około 80. uczelni w  krajach 
Unii Europejskiej oraz: w Szwajca-
rii, Norwegii i Turcji, przygotowu-
jemy nowe możliwości wyjazdów, 
m.in. do Kazachstanu i Brazylii.

Erasmus – jest wspaniale!
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Studia za granicą to poważne 
wyzwanie, które warto podjąć, aby 
sprawdzić znajomość języka i zdol-
ność zamieszkania i  studiowania 
w innym środowisku, pośród wielu 
narodowości, gdy trzeba liczyć je-
dynie na własne siły. 

Beneficjenci programu zgod-
nie uważają pobyt na  studiach za 
granicą za najlepszy okres swego 
życia. To  jedyna okazja, aby po-
znać kulturę innych krajów, spot-
kać ludzi i  nawiązać kontakty, 
które mogą okazać się bezcenne 

w przyszłej karierze naukowej, czy 
zawodowej. Nasi studenci, którzy 
studiowali w uczelniach zagranicz-
nych często przedłużali pobyt, aby 
w trakcie letnich praktyk pracować 
w tamtejszych laboratoriach.

Studenci UR zdobywają 
pierwsze doświadczenia zawodo-
we dzięki stażom w  przedsiębior-
stwach i  placówkach naukowo-
-badawczych w: Hiszpanii, Belgii, 
Niemczech, czy w  Czechach. Stu-
dentom studiów doktoranckich 
program „Erasmus+” pozwala 

zdobyć umiejętności konieczne 
w  dalszej pracy naukowej. Pobyt 
na  studiach lub stażu dzięki temu 
programowi okazuje się istotnym 
punktem każdego CV.

W ramach „Erasmus+” Uczel-
nia uczestniczy także w  „akcji 2”: 
partnerstwie strategicznym, koor-
dynowanym przez Slovak Univer-
sity of Agriculture, Nitra. Projekt 
ma na celu opracowanie wspólnego 
programu kształcenia w  zakresie 
analizy żywności i  studiów kon-
sumenckich oraz organizacji krót-
kich programów intensywnych dla 
współpracujących uczelni.

Corocznie rośnie liczba stu-
dentów z  uczelni partnerskich, 
przyjeżdżających na  Uniwersytet 
Rolniczy. W roku 2014/2015 przy-
jechało 50 osób, z Hiszpanii, Nie-
miec, Włoch, Francji, Czech, Sło-
wacji i Węgier. Większość studiuje 
tu  przez jeden semestr, wiele osób 
przedłuża pobyt na  dwa semestry, 
a  niektórzy wracają, aby przygo-
tować część prac dyplomowych 
i  zrealizować staż w  laboratorium. 
Uczelnia oferuje studentom za-
kwaterowanie w domach akademi-
ckich, organizuje spotkania i  im-
prezy kulturalne. Każdy student 
UR może włączyć się w  program 
pomocy dla gości w  zaaklimaty-
zowaniu się w  Krakowie, pokazać 
im miasto i  Uczelnię. Także na-
uczyciele z  uczelni partnerskich 
coraz liczniej przyjeżdżają, aby 
prowadzić wykłady dla naszych 
studentów.

Informacje o  progra-
mie na  stronie: www.erasmus.
ur.krakow.pl

Jesienna wycieczka studentów do Ojcowa
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ZAJĘCIA W JĘZYKU 
ANGIELSKIM
Zwiększająca się corocznie wymia-
na studencka wymaga programów 
zajęć w języku angielskim. Obecnie 
oferujemy:
Agriculture – studia I stopnia
Agroecology – studia II stopnia
Field: Environmental Protec-
tion, Specialization: Agro-
ecology (więcej informacji 
na stronie: www.ur.krakow.pl/
agriculture-and-economics)
oraz studia drugiego stopnia 
(magisterskie)
Forestry – studia II stopnia 
(www.ur.krakow.pl/forestry.html)
Animal Husbandry –  
(ur.krakow.pl/animal-sciences.html)
Agricultural and Forestry 
Technologies – (ur.krakow.pl/
production-and-power engineering.
html)
Biotechnology – (www.
ur.krakow.pl/biotechnology.html)

Studenci przyjeżdżający 
na  studia jedno- lub dwuseme-
stralne mają do wyboru ponad 100 
przedmiotów prowadzonych w ję-
zyku angielskim. 
więcej na: erasmus.ur.krakow.pl

A ponadto:

Pierwszy program współ-
pracy wielostronnej w  dziedzinie 
edukacji krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej ustanowiony 

na  podstawie umowy międzyna-
rodowej z dnia 22 sierpnia 1994 r. 
Podstawowym celem programu 
jest wspieranie wymiany akademi-
ckiej w  zakresie kształcenia zawo-
dowego zarówno studentów, jak 
i nauczycieli akademickich.

Więcej na  stronach: www.
buwiwm.edu/wym/ceepus.html, 
www.ceepus.info. 

W Uczelni działają dwie sieci:
New Directions for Forestry 
Sciences in Central Europe (Wy-
dział Leśny) i Applied Economics 
and Management koordynowanej 
przez Slovak University of Agri-
culture in Nitra, Słowacja (Wy-
dział Rolniczo-Ekonomiczny). 
Co roku na naszą Uczelnię na kil-
kumiesięczne lub kilkudniowe 
pobyty regularnie przyjeżdżają 
studenci i  wykładowcy z  uczelni 
partnerskich.

KRÓTKIE PROGRAMY 
INTENSYWNE 
I POROZUMIENIA 
DWUSTRONNE
Studenci i  wykładowcy UR ak-
tywnie uczestniczą w  krótkich 
programach intensywnych organi-
zowanych corocznie w ramach pro-
jektów finansowanych z Funduszu 
Wyszehradzkiego.

W  roku akademickim 
2013/2014 Uczelnia nasza na-
wiązała kontakty z  uczelniami w: 
Astanie, Almatach i  Szymkiencie 
w Kazachstanie. 

W kolejnych latach na podsta-
wie tych porozumień ponad 100 
studentów z Kazachstanu uczestni-
czyło w krótkich programach inten-
sywnych na większości Wydziałów.

W  roku akademickim 
2014/2015 siedemnastu studentów 
przyjechało z uczelni w Kazachstanie 

Studenci z Kazachstanu w trakcie zwiedzania zabytków Krakowa
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na studia semestralne w Uniwersyte-
cie Rolniczym, a  trzech nauczycieli 
akademickich UR prowadziło zaję-
cia na uczelni w Astanie.

Kontynuujemy wymianę stu-
dencką z  uczelniami na  Ukrainie: 
w  Kamieńcu Podolskim i  Dubla-
nach, skąd studenci przyjeżdżają 
corocznie na  praktyki wakacyjne 
i studia semestralne.

Na  podstawie Porozumienia 
między UR i  Slovak University of 
Agriculture in Nitra, 11. studen-
tów ze  słowackiej uczelni zaliczy-
ło semestr na  Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Geodezji.

W  roku akademickim 
2015/2016 rozpoczęliśmy realiza-
cję programu wspólnych studiów 
magisterskich International Master 

of Horticultural Science na  mocy 
porozumienia z  Mendel University  
in Brno (Czechy) i Slovak University 
of Agriculture in Nitra (Słowacja).

Corocznie UR przyjmuje 
kilka osób na  staże zagraniczne. 
W  roku 2014/2015 gościliśmy 
stażystkę z  Universite de Lorraine 
w Nancy, Francja. 

Jednocześnie mocno angażu-
jemy się w  projekty stypendialne 
dla rozwoju współpracy z  krajami 
Wschodnimi, w  br. akademickim 
JM Rektor ufundował stypendium 
dla stażysty w  ramach Nagrody 
Wyhowskiego. 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Niezależnie od  wymienio-
nych już działań, corocznie UR 

organizuje letnie studenckie 
wyprawy naukowe do  malowni-
czych zakątków Rosji i  Ukrainy. 
Wzrasta także zainteresowanie 
studiami na naszej Uczelni wśród 
młodzieży z Rosji i Ukrainy, Ka-
zachstanu, Białorusi. Oferta dy-
daktyczna Uczelni jest szeroko 
rozpowszechniana dzięki uczest-
nictwu przedstawicieli Uczelni 
w  targach edukacyjnych w  tam-
tym rejonie i  dzięki umowom 
podpisanym z  agencjami prowa-
dzącymi rekrutację i promocję.

W minionym roku rozszerzo-
no kontakt z uczelniami na Biało-
rusi, z  którymi także planujemy 
rozwijać wymianę studencką. 

Uniwersytet Rolniczy zatrud-
nia również wykładowców z uczel-
ni zagranicznych (visitng profes-
sors), którzy regularnie prowadzą 
zajęcia (przedmioty do  wyboru) 
w języku angielskim.

Dla sprawniejszej działalności 
w  ramach Współpracy Międzyna-
rodowej w dziedzinie spraw dydak-
tycznych powstało Biuro Wymiany 
Międzynarodowej koordynujące 
powyższe działania pod kierowni-
ctwem dr. hab. inż. Sylwestra Ta-
bora, prof. UR. – Prorektora ds. 
Dydaktycznych i Studenckich.

Kontakt:
Biuro Wymiany Międzynarodowej
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.  12 662 42 60 

12 662 42 30
e-mail: recint@ur.krakow.pl

Studenci z zagranicy nie tylko poznają Polskę, lecz także zdobywają wiedzę. 
Praca w laboratorium
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W  Polsce rynek pracy wciąż jest 
wymagający i  szczególnie nie-
przychylny absolwentom szkół 
wyższych. Osoby te  najczęściej 
nie posiadają doświadczenia za-
wodowego, którego zazwyczaj 
wymagają pracodawcy. Taki stan 
rzeczy staje się wręcz ich zmorą. 
Aby ułatwić absolwentom wejście 
na  rynek pracy powstały biura ka-
rier, które są pośrednikiem między 

wychowankami szkół wyższych 
a  rynkiem pracy. Głównym zada-
niem biur karier jest gromadzenie 
informacji dotyczących wymagań 
i potrzeb potencjalnych pracodaw-
ców, a  następnie podanie ich stu-
dentom i  absolwentom. Również 
pracodawcy korzystają z usług biur 
karier – właśnie tam szukają kan-
dydatów 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 połączo-
ne z  Sekcją Praktyk Studenckich 
tworząc Biuro Karier i Kształcenia 

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

Szkolenie „Zarządzanie projektami”
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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 Biu-
ra prowadzi indy widualne 

i  grupowe poradnictwo zawodo-
we, służące ustaleniu predyspo-
zycji zawodowych i  możliwości 
wyboru kariery zawodowej oraz 
przygotowujące do  jak najlep-
szego zaprezentowania się pra-
codawcom (szkolenia z  zakresu 
doradztwa personalnego, pisanie 
CV, listu motywacyjnego).

CIEKAWA OFERTA
Do tej pory Biuro Karier przewi-
działo następujące projekty:

• wspólnie z  Tesco Polska, zo-
stały przeprowadzone szkole-
nia z umiejętności miękkich, 

• zorganizowano akcje promo-
cyjno-informacyjne na  temat 
możliwości zakładania firmy 
w  Krakowie we współpracy 
z Urzędem Miasta,

• przeprowadzono spotkania 
przedstawicieli firm ze  stu-
dentami Uczelni mające 
na  celu rekrutację na  różno-
rodne stanowiska pracy w kra-
ju i zagranicą,

• zorganizowano Dni Otwarte 
z firmą State Street, PwC, Te-
sco Polska,

• dużym zainteresowaniem cie-
szą się zawsze Targi Pracy. 

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

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

Szkolenie „Zarządzanie produkcją”

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

Biblioteka Główna Uniwer-
sytetu Rolniczego usytuowana 
jest w  tzw. Budynku Jubileuszo-
wym, przy al. Mickiewicza 24/28 
i  wraz z  Czytelniami na  Wydzia-
łach: Leśnym, Biotechnologii 
i  Ogrodnictwa oraz Technologii 
Żywności (znajdujących się w  in-
nych lokalizacjach Krakowa) 
stanowi przyjazne dla studentów 
miejsce. Znajdują oni tutaj mate-
riały potrzebne do  zajęć, egzami-
nów, a  także mogą zdobyć wiele 

Biblioteka Główna
Tekst: mgr Elżbieta Czornak

użytecznych informacji niezbęd-
nych dla rozwoju swoich zaintere-
sowań i pasji.

Biblioteka posiada bogaty, 
zróżnicowany i  odpowiadający 
wszystkim specjalnościom Uczelni 
księgozbiór. Z  myślą o  przyszłości 
łączy zadania biblioteki tradycyjnej 
z elektroniczną. Studenci posiadają 
elektroniczne konta umożliwia-
jące zamawianie i  wypożyczanie 
książek do  domu. W  momencie 
zapisania się do  Biblioteki, funk-
cję karty bibliotecznej przyjmuje 
legitymacja studencka. W  Czy-
telniach dzięki kodom paskowym 
na książkach wczytuje się je na tzw. 
wewnętrzne konta komputerowe 
czytelnika, na  czas korzystania 
ze zbiorów Czytelni.

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) Biblio-
teka oferuje też dostęp do  wielu 
nowoczesnych źródeł informacji 
takich jak bazy danych, czasopis-
ma elektroniczne, zarówno polskie 
i  zagraniczne z  zakresu rolnictwa, 
szeroko pojętych nauk przyrodni-
czych oraz dziedzin pokrewnych. 
Biblioteka w  interesujący sposób 
prezentuje zakres swoich usług 
informacyjnych na  internetowej Czytelnia Studencka

Informatorium i Czytelnia 
Czasopism
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stronie domowej www.biblioteka.
ur.krakow.pl.

Studenci mogą korzystać 
z elektronicznych źródeł informa-
cji na terenie Biblioteki, ale także 
poza nią i po spełnieniu pewnych 
warunków – również na  kompu-
terach domowych. Szczegółowych 

informacji na  ten temat można 
uzyskać w  Oddziale Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej  
– al. Mickiewicza 24/28, pok. 117, 
tel. 12 662 40 30-(31).

Za pośrednictwem Bibliote-
ki Głównej można uzyskać wiele 
ciekawych informacji dotyczących 

historii Uniwersytetu Rolniczego, 
jak również uczestniczyć w aktual-
nych wydarzeniach kulturalnych, 
organizowanych wystawach, mają-
cych charakter zarówno historycz-
ny, jak i współczesny.

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

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

Wystawa z okazji Konferencji Jubileuszowej 125-lecia Studiów Rolniczych 
w Krakowie, fot. inż. Marek Rupikowski

Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, fot. inż. Marek Rupikowski
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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. Wycho-
dząc naprzeciw tym potrzebom 
Klub Akademicki „ARKA” ma 
niezwykle ciekawą ofertę, która 
stanowi wspaniałą odskocznię 
od  uczelnianych trudów i  prob-
lemów. Studenci spotykają się 

w „ARCE”, aby rozwijać swoje za-
interesowania i w doskonałej atmo-
sferze spędzić wolny czas z przyja-
ciółmi oraz znajomymi. 

NIEKOMERCYJNI – WOLNI 
I POMYSŁOWI
„ARKA” jest klubem niekomer-
cyjnym, więc może się pochwalić 
wieloma wspaniałymi imprezami. 
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 

Klub Akademicki „ARKA”
Tekst: mgr inż. Michał Szanduła, dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

Koncerty w „ARCE” przyciągają wielu młodych artystów, fot. Agnieszka Szanduła

KLAMKA 2015, fot. Agnieszka Szanduła
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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-kul-
turowe – promowanie tury-
styki kulturowej pod szyldem 
Uniwersytetu Rolniczego 
na  stałe wpisało się w  kalen-
darium realizowanych im-
prez. Transylwania, Rzym, 
Paryż, Wilno, Praga, Lwów – 
to kierunki już dobrze znane 
studentom, którzy przeżyli 
na  wspomnianych wyjaz-
dach nie jedną wspaniałą 

są  umiejętności sceniczne 
i  artystyczne studentów 
w walce o przechodni puchar  
Prorektora ds. Dydaktycz-
nych i Studenckich.

· Międzyuczelniany Prze-
gląd Kabaretów Stu-
denckich KLAMK A – 
to  jedyny niekomercyjny 
przegląd kabaretowy skiero-
wany do  studentów wszyst-
kich Uczelni. Od  początku 
swego istnienia zyskał mia-
no najbardziej prestiżowe-
go konkursu kabaretowego 
w  swojej kategorii. Przegląd 
promuje sztukę kabaretową 
oraz rozpowszechnia kul-
turę wśród społeczności 
akademickiej z  całej Polski. 
Amatorskie grupy reprezen-
tujące poszczególne uczelnie 
walczą o  miano najlepszych 
oraz prestiż wśród braci stu-
denckiej. Spotkania spod 
znaku dobrego studenckiego 
humoru od zawsze cieszą się 
pełną salą widzów.

· PrzeglądArka – inicjatywa 
promująca amatorskie grupy 
artystyczne. Podczas Przeglą-
dArki można zobaczyć grupy 
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, 

Frittata, fot. Agnieszka Szanduła

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, fot. Agnieszka Szanduła



47

przygodę. Podróże swą for-
mą przyciągają liczną grupę 
podróżników-studentów.

· Podczas „Muzycznych nocy 
w  Arce” staramy się prezen-
tować dorobek różnych grup 
muzycznych działających 
na terenie Krakowa oraz całe-
go 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!

· Kulturalny Student UR – 
głównym celem projektu jest 
szerzenie i  propagowanie 
wartości kulturowych w śro-
dowisku akademickim Uni-
wersytetu Rolniczego. Aby 
ułatwić studentom szerszy 
dostęp do  kultury wyższej 
„ARKA” organizuje war-
sztaty, koncerty i  spektakle 

teatralne oraz udostępnia 
darmowe zaproszenia do  te-
atrów lub kin niszowych.

· Działalność charytatywna 
i  społeczna – popularyza-
cja idei wolontariatu należy 
do sztandarowych zadań Klu-
bu. Najważniejsze projekty, 
w których „ARKA” jest orga-
nizatorem lub współorgani-
zatorem to: Koncerty Chary-
tatywne, Dzień Dziecka oraz 

Akcje Krwiodawstwa tzw. 
Wampiriady.

· Filmy nieme z  muzyką 
na  żywo – to  swoista podróż 
w  czasie do  początków kine-
matografii. Z „ARKĄ” nawet 
podróż w czasie jest możliwa. 
Nieme filmy, muzyka na żywo 
to coś co zadowoli najbardziej 
wybrednego widza. 

To  tylko kropla w  MORZU 
KULTURY! Zapraszamy przy-
szłych studentów do udziału w re-
alizacji nowych ciekawych przed-
sięwzięć kulturalnych, które mogą 
zagościć na  stałe w  kalendarium 
organizowanych imprez.

Kontakt:
Klub Akademicki „ARKA”
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków 
tel. 12 662 51 83
tel./fax: 12 662 53 25
www.arka.ur.krakow.pl
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Spotkania Podróżnicze w „ARCE” na trwałe wpisały się do kalendarza 
imprez studenckich, fot. Agnieszka Szanduła

Na Wieczory Folkowe zapraszane są grupy z wielu krajów,  
fot. Agnieszka Szanduła
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Tuż przed siedzibą Wydziału 
Biotechnologii i  Ogrodnictwa 
znajduje się zabytkowy dworek, 
szary i niepozorny. Wystarczy jed-
nak wspiąć się po  paru stopniach 
i  otworzyć drzwi w  poniedziałek 
lub czwartek o 18.30 by usłyszeć, 
co  tam się tworzy. Na  pierwszy 
rzut ucha szału nie ma… Spokojnie 

Chór Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
Tekst: Aleksandra Mastalerz

jednak, prawdziwa sztuka rodzi 
się w bólach, a to tylko „rozśpiew-
ka”. Trzeba, więc wziąć głębo-
ki wdech i  przekroczyć kolejne 
drzwi. Dla mniej odważnych jest 
też opcja „pomocnej ręki” wpy-
chającej nas za drzwi. Ja należa-
łam do  tych mniej odważnych, 
w tym miejscu podziękowania dla 

Agnieszki, która zablokowała mi 
drogę ucieczki. W środku jest już 
o wiele łatwiej. 

Dyrygent – istota spokoj-
na, nie wyrzuci nikogo zanim nie 
upewni się, że nie ma choćby cienia 
nadziei. Próby odbywają się w mi-
łej symbiozie ludzi mających mniej 
lub więcej doświadczenia zarówno 

Koncert w Rimini we Włoszech, fot. Bernard Kuś
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muzycznego jak i  życiowego. Wy-
kładowcy, absolwenci, studenci, 
a  nawet kandydaci na  takowych. 
Pełna współpraca. 

Naturalnie nikt nie chodzi 
na próby tylko po to żeby lepiej śpie-
wać pod prysznicem. Naszą tajną 
misją jest oprawa muzyczna uczel-
nianych uroczystości takich jak in-
auguracja roku akademickiego czy 
promocje doktorskie. Są  również 
koncerty, mniejsze i większe, czasem 
przy współpracy z innymi chórami. 
Takim wydarzeniem był koncert 
ku pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
w Filharmonii Krakowskiej z muzy-
ką do serialu „Czas honoru”. Niesa-
mowite przeżycie, śpiewać w chórze 
liczącym prawie 200 osób nie licząc 
orkiestry. 

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

Występ Chóru w Centrum Kongresowym UR

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

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 z Pod-
hala i okolic studiującą w wyższych 
uczelniach krakowskich.

Zespół przedstawia folklor 
Podhala w  formie tradycyjnej. 
Repertuar prezentowanych pro-
gramów odzwierciedla bogactwo 
tego regionu. Muzyka, tańce 

i  śpiewy wyrastają z  wielopoko-
leniowej tradycji mieszkańców 
Podhala i  stanowią odrębną 
i  oryginalną kulturowo część 
dziedzictwa Karpat. Muzyka 
podhalańska jest pełna żywioło-
wości i  temperamentu. Instru-
mentarium stanowią skrzypce 
(prym i  sekund) lub „złóbcoki” 
oraz basy (instrument zbliżo-
ny do  wiolonczeli). Tradycyjna 

kapela góralska składa się z dwoj-
ga lub trojga skrzypiec: prymu 
i sekundu oraz basów.

Utwory wykonywane przez 
kapelę góralską – „nuty” są  utwo-
rami granymi z  pamięci – bez 
zapisu nutowego. Przekazywane 
z  pokolenia na  pokolenie melodie 
zachowują charakterystyczne mo-
tywy. Ich nazwy pochodzą bądź 
od  sławnych wykonawców, np. 

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

 „Skalni” wśród gór i skał
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„sabałowe”, „bartusiowe”, „ducho-
we”, od nazwy kroków tanecznych, 
np. „ozwodne”, „krzesane” lub 
od  funkcji melodii w  obrzędach 
np. „pytackie”, „do ocepin”.

Taniec góralski odzna-
cza się podobnymi cechami 
jak muzyka, jest dynamiczny 
i  żywiołowy. Podstawowym tań-
cem jest solowy popis pary tanecz-
nej, składający się z  kilku odmian 
kroków przerywanych przyśpiew-
kami wykonywanymi przez tance-
rza. Tańce wykonywane przez kil-
ka par są układami dopasowanymi 
do wymogów sceny i stanowią roz-
winięcie tańca jednej pary. Cha-
rakterystyczną odmianą tańca jest 
„zbójnicki” – męski taniec grupo-
wy wykonywany w tempie marsza.

Śpiew podhalański to  prze-
de wszystkim „śpiew wiercho-
wy” wywodzący się z  kultury 

pasterskiej. Jest to śpiew dwu lub 
trzy głosowy z  jednym głosem 
wiodącym. Charakteryzuje się 
on nieregularną rytmiką i zindy-
widualizowanym stylem wyko-
nawczym. Osobną grupę śpiewów 
stanowią śpiewy wykonywane 
do tańca lub przy obrzędach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
– DOŁĄCZCIE DO NAS
Zajęcia odbywają się w  dwóch 
grupach: początkującej i  za-
awansowanej – dwa razy w  ty-
godniu. Corocznie prowadzone 
są  zapisy i  nabór kandydatów 
do  grupy początkującej, w  której 

Wymiana artystyczna zespołu „Skalni” UR z zespołem Kud Roko z Chorwacji

Muzyka, taniec, śpiew – to daje radość
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od października do lutego odbywa 
się szkolenie w  zakresie podsta-
wowym zakończone egzaminem 
wstępnym.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
ARTYSTYCZNE OSTATNICH LAT
W każdym roku „Skalni” odno-
szą sukcesy, które zawdzięczają 
zarówno talentowi jak i  ciężkiej 
pracy. Warto jednak w tym miej-
scu podkreślić nasze największe 
sukcesy:

Rok 2013
• I miejsce – grupa śpiewacza – 

XXIX Muzykowanie na  du-
chową nutę, Czarny Dunajec, 
14 kwietnia 2013 r.,

• I Nagroda dla muzyki zespo-
łu w  konkursie na  47. Ogól-
nopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym, 30 czerwca 
2013 r.,

• III miejsce – „Brązo-
we Zbyrkadło” – grupa 

śpiewacza – Międzynaro-
dowy Konkurs Kapel, Śpie-
waków i  Instrumentalistów 
Ludowych odbywający się 
w  ramach 50. Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich w  Zakopa-
nem, 26 sierpnia 2013 r.

Rok 2014
• Golden medal – nagroda 

za taniec na  V Bulgarian 
National Championship  
of Folklor „Euro Folk 2014” 
występy zespołu na  Między-
narodowym Festiwalu Folk-
lorystycznym w  Bułgarii, 
Veliko Tatnovo, 15-17 maja 
2014 r.,

• Special Prize for female vo-
cal group –nagroda za śpiew 
na  Festiwalu „Akademicka 
Nitra 2014”, Nitra, 5-11 lipca 
2014 r.,

• Udział zespołu w  festiwalu 
Światowy Przegląd Folkloru 

„Integracje”, Poznań, 10-18 
sierpnia 2014 r.

Rok 2015
• II miejsce – grupa śpiewacza 

– „Muzykowanie na  Ducho-
wą nutę”, Czarny Dunajec,  
7 lutego 2015 r.

• Wyróżnienie – konkurs tań-
ca zbójnickiego – „Karnawał 
Góralski”, Bukowina Ta-
trzańska, 7 lutego 2015 r.

• III miejsce – „Brązowe 
Zbyrkadło” – grupa śpie-
wacza, „Przednówek w  Pola-
nach”, Kościelisko, 10 maja 
2015 r.

• I miejsce – grupa śpiewacza – 
„Majówka na  Bachledówce”, 
Czerwienne, 16 maja 2015 r.

• Występy w  Chorwacji – wy-
miana artystyczna z zespołem 
Kud Roko Sv Filip i  Jakov,  
21-28 lipca 2015 r.

• I  miejsce – grupa śpiewacza 
– „Sabałowe Bajania”, Buko-
wina Tatrzańska, 14 sierpnia 
2015 r.

• Wyróżnienie – grupa śpie-
wacza – „Festiwal Folkloru 
Ziem Górskich”, Zakopane, 
24 sierpnia 2015 r.

• Wyróżnienie – „Konkurs 
Muzyki Podhalańskiej im. 
Tadeusza Skupnia”, Nowy 
Targ, 4 października 2015 r.
  

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

Taniec góralski wymaga dużej sprawności fizycznej
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Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„Hagard” zaczął działalność 
w 2001 r. jako „Sekcja, Etyki, Tra-
dycji i  Zwyczajów Łowieckich” 
Koła Naukowego Leśników na Wy-
dziale Leśnym, obecnie stanowi in-
tegralną część Centrum Kultury 
i  Kształcenia Ustawicznego Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krako-
wie. Zespół zrzesza uzdolnionych 
muzycznie studentów Wydziału 
Leśnego z  różnych lat studiów, 
którzy pod okiem wykwalifikowa-
nego muzyka zajmują się dosko-
naleniem swoich uzdolnień oraz 

kultywowaniem tradycji łowie-
ckich, w tym grą sygnałów i muzyki 
myśliwskiej. Sygnaliści uświetniają 
wiele ważnych wydarzeń z  życia 
Uczelni i  nie tylko. Kierownikiem 
zespołu jest Julia Królik.

Repertuar zespołu obejmu-
je wszystkie sygnały myśliwskie 
(porozumiewawcze oraz poko-
towe), a  także bogatą muzykę 
myśliwską wraz z  oprawą Mszy 
Hubertowskiej. Sztandarowym 
utworem wykonywanym przez ze-
spół jest oficjalny „Hejnał Wydzia-
łu Leśnego”, skomponowany przez 

Krzysztofa Kadleca, kompozyto-
ra muzyki myśliwskiej, przewod-
niczącego Komisji Muzyki Klubu 
Sygnalistów Myśliwskich. Utwór 
ten uświetnia wiele uroczystości 
na  Wydziale Leśnym i  w  Uniwer-
sytecie Rolniczym. Zespół posiada 
w  swoim dorobku album muzycz-
ny z  muzyką myśliwską, który zo-
stał wydany z okazji 60-lecia istnie-
nia Wydziału Leśnego w Krakowie 
w 2009 r. i planuje nagrać kolejny.

Co  roku „Hagard” uczest-
niczy w  warsztatach gry na  rogu 
myśliwskim, a  także w  wielu 

Zespół sygnalistów myśliwskich 
„Hagard”
Tekst: Julia Królik

„Hagard” w pełnym składzie
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regionalnych konkursach sygna-
listów myśliwskich, reprezentując 
Uczelnię w  Polsce i  za granicą, 
gdzie zdobywa liczne nagrody. 
W 2009 r. z  inicjatywy członków 
zespołu, odbył się I  Małopolski 
Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej 
„O  Róg Zbramira” na  Zamku 
Królewskim w  Niepołomicach. 
Dzięki temu wydarzeniu, ma-
łopolscy sygnaliści mogli po  raz 
pierwszy uczestniczyć w  elimina-
cjach do  Ogólnopolskiego Kon-
kursu Sygnalistów Myśliwskich 
„O  Róg Wojskiego”, a  uczestnicy 

z  całej Polski mogli poczuć ma-
giczny klimat polowań królew-
skich w  Puszczy Niepołomickiej. 
Dzięki ogromnemu wsparciu Uni-
wersytetu Rolniczego, Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Krakowie i  Zarządów Okręgo-
wych Polskiego Związku Łowie-
ckiego z  Nowego Sącza, Tarnowa 
i  Krakowa, konkurs doczekał się 
już siedmiu edycji.

Zespół bierze też udział w co-
rocznym Ogólnopolskim Kon-
kursie Sygnalistów Myśliwskich 
„O  Róg Wojskiego”, który ma 

rangę Mistrzostw Polski i  z  roku 
na  rok ma w  tej dziedzinie co-
raz większe osiągnięcia. Podczas 
XIX Ogólnopolskiego Konkursu 
„O  Róg Wojskiego” w  Człucho-
wie, pierwszy raz w historii istnie-
nia „Hagard” zdobył mistrzostwo 
Polski w  kategorii sygnałów my-
śliwskich, a  w  kategorii muzyki 
myśliwskiej zajął wysokie, trzecie 
miejsce. Tym sposobem sygnali-
ści z  zespołu „Hagard” dołączyli 
do  ścisłej czołówki zespołów syg-
nalistów w Polsce. 

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

Obecnie zespół liczy 24 oso-
by (grupa mistrzowska) i  13 osób 
(grupa początkująca) – w  której 
studenci pod okiem instruktora 
oraz kierowniczki rozwijają swo-
je umiejętności gry na  rogu, aby 
w  przyszłości dołączyć do  repre-
zentacyjnego Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich „Hagard”. Opieku-
nem zespołu jest dr hab. inż. Jan 
Banaś – prodziekan ds. Studentów 
Wydziału Leśnego.

Kontakt:
Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„Hagard”
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
e-mail: hagard@op.pl



55

Kl
ub
 „
BU
DA
”

Klub „BUDA” jest obecnie miej-
scem integracyjnym studentów, 
pracowników i  absolwentów Uni-
wersytetu Rolniczego. To  ma-
giczne miejsce, którego historia 
rozpoczęła się w  1959 r., gdy 
w podziemiach akademika powstał 
niewielki klub. W  miarę upływu 
lat, prężnej działalności studen-
tów i przychylności władz Uczelni, 

Klub „BUDA” 
Opracowanie: mgr inż. Robert Łoś, kierownik ds. kultury Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego.

klub wzrósł do  rangi ośrodka 
działalności kulturalnej braci stu-
denckiej (lata siedemdziesiąte). 
To  tu  działał legendarny Kabaret 
Pod Budą, a  swoje pierwsze kroki 
na  scenie stawiał m.in. Bohdan 
Smoleń. Z  grupy muzycznej ka-
baretu powstał działający do  dziś 
sławny zespół „Pod Budą” Andrze-
ja Sikorowskiego i Anny Treter.

W 2013 r. klub został zmoder-
nizowany, a  w  jego mury tchnięto 
nowe życie. Tym samym „BUDA” 
stała się niepowtarzalnym miejscem 
łączącym ducha historii z  nowo-
czesnym spojrzeniem na  klub stu-
dencki. Jest to  znakomite miejsce 
na  spotkania, koncerty, wieczory 
kabaretowe i tym podobne imprezy. 

W  klubie „BUDA” cyklicz-
nie odbywają się niekomercyj-
ne imprezy organizowane przez 
Radę Programową dla studentów 
i absolwentów:

• Scena młodych – inicjatywa 
promująca młodych artystów, 
pragnących rozwijać swoje ta-
lenty i  umiejętności. Podczas 
koncertów i  recitali artyści 
amatorzy mają szansę stanąć 
przed publiką, sprawdzić swo-
je siły oraz nabyć bezcennego 
doświadczenia scenicznego. 
Scena młodych organizowana 
jest w ramach projektu Kultu-
ralny Student UR.

• Kabaretowa „BUDA” – aby 
tradycji stało się za dość, klub 
organizuje wieczory kaba-
retowe. Impreza ma na  celu 
rozpowszechnienie sztuki 
kabaretowej pośród spo-
łeczności akademickiej oraz Klub „BUDA”, fot. Agnieszka Szanduła
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promocję amatorskich grup 
artystycznych.

• Spotkania Podróżnicze  
– to  cykl imprez z  udziałem 
podróżników. Spotkania 
mają na  celu przybliżenie 
kultury, sztuki i  charaktery-
stycznych cech różnych miejsc 
na  świecie. Jeśli myślisz, 

że podróżowanie jest trudne, 
niebezpieczne, wymagające 
wysokich kosztów, bądź nie 
wiedziałeś jak odpowiednio 
przygotować się do  wyprawy 
– przyjdź porozmawiać z  fa-
scynującymi ludźmi, skorzy-
staj z ich doświadczeń i rad! 

• Śpiewogranie – co  śro-
dę każdy może spróbować 
swoich sił wokalnych i  mu-
zycznych podczas wpisane-
go już na  stałe w  kalendarz 
Śpiewogrania. Wydarzenie 
zrzesza miłośników śpiewu 
jak również pasjonatów gry 
na  gitarze, pianinie czy in-
nym instrumencie. Właśnie 
tak społeczność akademi-
cka ładuje baterie na  drugą 

cześć tygodnia, dając upust 
nagromadzonym emocjom 
i energii.

• Wieczory filmowe z  mu-
zyką na  żywo – to  swoista 
podróż w  czasie do  począt-
ków kinematografii. Nieme 
filmy wzbogacone o  muzykę 
na żywo w niebanalny sposób 
promują ambitną formę kina.

Kontakt:
Klub „BUDA”
ul. Jabłonowskich 10/12 
(wejście od ul. Czapskich)
31-114 Kraków
tel. 12 662 51 83
tel./fax: 12 662 53 25
e-mail: klubbuda@ur.krakow.pl
http://buda.ur.krakow.pl/

Spotkanie Podróżnicze, fot.  Agnieszka Szanduła

Przegląd Kabaretowy, 
fot. Agnieszka  Szanduła
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Samorząd to  każdy student – nie 
ma do  niego zapisów, a  wstąpie-
nie w  jego szeregi jest całkowicie 
dobrowolne, wystarczą jedynie 
dobre chęci. Jesteśmy organizacją, 
która zrzesza studentów Uniwer-
sytetu Rolniczego do  wspólnego 
działania, z myślą o innych studen-
tach. Bo  kto lepiej zna potrzeby, 
problemy i  oczekiwania studen-
tów jak nie my, czyli ich koledzy,  
a jednocześnie samorządowcy.

Uczelniana Rada Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Rolni-
czego to  prężnie działająca orga-
nizacja zrzeszająca osoby, których 
głównym celem jest działalność 
ukierunkowana na dobro całej spo-
łeczności akademickiej. Działamy 

niezależnie od  władz Uczelni, 
wszystkich organizacji społecz-
nych, politycznych i  zawodowych 
oraz administracji. Należy także 
zaznaczyć, że  każdy student ma 
prawo do czynnego udziału w wy-
borach do  organów samorządo-
wych, jak i do udziału w otwartych 
zebraniach Samorządu, podczas 
których może wyrazić swoje opi-
nie i  propozycje w  zakresie spraw 
studenckich. Ma także możliwość 
zaangażowania się w prace komisji, 
które działają w  ramach Samorzą-
du, m.in.: Komisji ds. Dydaktycz-
nych i  Praw Studenta, Komisji ds. 
Współpracy Zagranicznej, Komisji 
ds. Nauki i  Rozwoju, Komisji ds. 
Kultury, Komisji ds. Promocji czy 

Uczelnianej Studenckiej Komisji 
Wyborczej.

To  my reprezentujemy stu-
dentów przed Władzami Uczelni, 
to  my realizujemy projekty, któ-
rych pomysłodawcami są  studen-
ci, to  my jesteśmy dostępni dla 
każdego studenta z  osobna, gdy 
potrzebna jest rozmowa, wsparcie 
czy udzielenie informacji. Jesteśmy 
tam, gdzie grono studentów ma 
prawo głosu, gdzie nasza opinia jest 
brana pod uwagę i słyszalna. Dzię-
ki zaangażowaniu każdego członka 
Uczelnianej Rady Samorządu Stu-
dentów m.in. przyznawane są  sty-
pendia dla studentów, pomoc ma-
terialna, ustanawiane są  godziny 
rektorskie, organizowane szkolenia 
i  warsztaty, a  także wyjazdy inte-
gracyjne i imprezy tematyczne.

Ważnym zadaniem, któ-
re spoczywa na  barkach Sa-
morządu, jest uczestnictwo  

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

„ADAPCIAK 2015”

Zebranie podsumowujące 
działoność URSS 2014/2015
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w  pracach organów kolegialnych 
Uniwersytetu Rolniczego, w  tym 
Senatu UR. Tym samym możemy 
śmiało powiedzieć, że  Uczelniana 
Rada Samorządu Studentów wpły-
wa na rozwój naszej Uczelni.

Warto zaznaczyć, że  Sa-
morząd to  nie tylko regula-
miny i  dokumenty. Z  myślą  
o  studentach I. roku angażujemy 
się w  wiele przedsięwzięć. Warto 
wymienić choćby kilka, które stały 
się znanymi wydarzeniami organi-
zowanymi przez Uczelnianą Radę 
Samorządu Studentów. I  tak mo-
żemy się szczycić organizacją m.in.: 
Obozu adaptacyjnego dla studen-
tów I roku – „Adapciak UR”, even-
tów squash-owych i  bilardowych, 
szkoleń i  warsztatów współorga-
nizowanych z  Centrum Kultury 
i  Kształcenia Ustawicznego (CKi-
KU), Otrzęsin Studentów I  Roku 
– „Bal Beana”, kursów tańca 
współorganizowanych z  CKiKU, 
Dni Otwartych Uniwersytetu Rol-
niczego, akcji charytatywnych, Fe-
stiwalu Kultury Studenckiej – „Ju-
wenalia Uniwersytetu Rolniczego”, 

wyjazdów szkoleniowych i  zagra-
nicznych współorganizowanych 
z  CKiKU, imprez tematycznych 
oraz wakacyjnego bezpłatnego 
Biura Kwater.

Samorząd to organizacja, która 
bierze udział w  życiu krakowskich 
uczelni, dlatego też jesteśmy człon-
kiem Porozumienia Samorządu 
Studentów Uczelni Krakowskich, 
prężnie współdziałamy integrując 
uczelnie rolnicze w  Porozumieniu 
Samorządu Studentów Uczelni 
Rolniczych, a  przede wszystkim 
jesteśmy czynnymi przedstawi-
cielami w  Parlamencie Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki 
zaangażowaniu w każdą z organiza-
cji jesteśmy dostrzegani, a nasz głos 
jest słyszalny na tle nie tylko naszej 
Uczelni. Jednakże najważniejsze 
jest to, że  Samorząd to  osoby, któ-
rym sprawia niesamowitą radość 
i satysfakcję, gdy widzą, że to, co ro-
bią przynosi efekt i  zadowolenie. 
To  osoby, dla których słowo „dzię-
kuję” i  szczery uśmiech jest najbar-
dziej satysfakcjonującym wynagro-
dzeniem ich starań. 

Wierzę w to, że do naszej wiel-
kiej Rodziny, jaką jest Samorząd za-
angażujesz się i Ty. Zrealizuj swoje 
pomysły, dąż wraz z nami do osiąg-
nięcia celów, poznaj nowych ludzi  
i  zawiąż mocne, szczere więzi. 
Oceń swoje możliwości, odnajdź 
wraz z  nami działy, które Cię fa-
scynują i  które chcesz rozwijać, 
poszerz swoje horyzonty, a  przede 
wszystkim sprawdź swoje słabo-
ści i  odnajdź w  sobie siłę, by je 
przezwyciężać.

Jako studenci tak przy-
jaznej Uczelni, jaką jest Uni-
wersytet Rolniczy włączcie się  
w  życie Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów i  korzystajcie 
z  wachlarzu możliwości, jaką ona 
Wam proponuje. Zapraszamy 
do naszego samorządowego pokoju 
nr 39, który znajduje się na  Wy-
dziale Rolniczo-Ekonomicznym 
(„Stary Gmach” przy Mickiewicza 
21). Jesteśmy tam każdego dnia 
do Waszej dyspozycji, więc odwie-
dzajcie nas – swoich kolegów!

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową:
→ www.urss.ur.krakow.pl
a także na nasz samorządowy 
Funpage:
→ www.facebook.com/Samo-
rzadStudentowUR 

Kontakt:
Uczelniana Rada Samorządu  
Studentów Uniwersytetu Rolniczego
al. Mickiewicza 21, pokój 39
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 94
e-mail: urss@ur.krakow.plWarsztaty szkoleniowe URSS



PRZEDMIOT
(poziom podstawowy 

lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów:

przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne)

Geografia

Architektura Krajobrazu, Biogospodarka, Bioinżynieria Zwierząt, Biologia, 
Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Rybactwo, Inżynieria Biosystemów, 
Inżynieria i Gospodarka Wodna, Inżynieria Środowiska, Jakość 
i Bezpieczeństwo Środowiska, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Odnawialne 
Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Ogrodnictwo, Rolnictwo,  Sztuka 
Ogrodowa, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Roślin Leczniczych 
i Prozdrowotnych, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie 
Środowiskiem Przyrodniczym, Zootechnika

Informatyka

Biogospodarka, Bioinżynieria Zwierząt, Biologia, Ekonomia, 
Geodezja i Kartografia, Rybactwo, Inżynieria Biosystemów,  Jakość 
i Bezpieczeństwo Środowiska, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła 
Energii i Gospodarka Odpadami, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, 
Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zootechnika

Matematyka 

Architektura Krajobrazu, Biogospodarka, Bioinżynieria Zwierząt, Biologia, 
Biotechnologia, Dietetyka, Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Gospodarka 
Przestrzenna, Rybactwo, Inżynieria Biosystemów, Inżynieria i Gospodarka 
Wodna, Inżynieria Środowiska, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, 
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, 
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Ogrodnictwo, 
Rolnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia 
Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, Technologia Żywności i Żywienie 
Człowieka, Towaroznawstwo, Weterynaria, Zarządzanie, Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, 
Zootechnika

WOS Ekonomia, Zarządzanie

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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