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KIERUNKI STUDIÓW

Biologia

architektura krajobrazu, biogospodarka, bioinżynieria zwierząt,
biologia stosowana, biotechnologia, browarnictwo i słodownictwo,
dietetyka, ekonomia, ichtiologia i rybactwo śródlądowe, 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, przetwórstwo drewna, rolnictwo, sztuka
ogrodowa, technika rolnicza i leśna, technologia roślin leczniczych
i prozdrowotnych, technologia żywności i żywienie człowieka,
weterynaria, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie
środowiskiem przyrodniczym, zootechnika

Chemia

architektura krajobrazu, biogospodarka, bioinżynieria zwierząt, biologia
stosowana, biotechnologia, browarnictwo i słodownictwo, dietetyka,
ichtiologia i rybactwo śródlądowe, 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,
przetwórstwo drewna, rolnictwo, sztuka ogrodowa, technika rolnicza i leśna,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, technologia żywności
i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji,
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zootechnika

Fizyka
z astronomią

biogospodarka, browarnictwo i słodownictwo, dietetyka, geodezja
i kartografia, gospodarka przestrzenna, 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, przetwórstwo drewna, rolnictwo, technika
rolnicza i leśna, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie, zarządzanie
i inżynieria produkcji, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
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Koleżanki i Koledzy,
dojrzałość nie jest nam dana z chwilą osiągnięcia określonego wieku,
czy też w momencie zdania egzaminu maturalnego. Egzamin z dojrzałości zdajemy przez całe swoje życie,
a szczególnie wówczas, gdy bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Przed Wami jedna
z takich decyzji. Bardzo ważna,
mająca wpływ na dalszy rozwój Waszej osobowości i kariery. Planując
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 odpowiadającą wymogom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej
i społecznej. W Wasze ręce oddajemy „przewodnik” dla przyszłych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelni,
która kształci i wychowuje kadry nie tylko dla rolnictwa, leśnictwa i gospodarki 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 kulturalnych 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
2017/2018 w Naszej Uczelni.
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Tekst:  Ewa Pawlik, studentka III roku ochrony środowiska,
zastępca przewodniczącej WRSS

Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaczyna się właśnie tutaj, na najstarszym wydziale
– Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Gmach zwany Collegium
Godlewskiego znajdujący się przy
al. Mickiewicza 21 to również
siedziba władz całej Uczelni. Wydział z tak długą i pasjonującą historią przygotował szeroką gamę
dydaktyczną, dostosowaną do potrzeb zmieniającego się świata.
Można tu znaleźć kierunki: ekonomiczne, rolnicze, ale również
szeroko rozumianą ochronę środowiska czy kierunki idące w parze z postępem cywilizacyjnym
jak biogospodarka.

Studentki samorządu podczas rejestracji potencjalnych dawców szpiku
(akcja DKMS-u)
• jakość i bezpieczeństwo
środowiska – studia
inżynierskie,
• ochrona środowiska – studia inżynierskie,
• rolnictwo – studia
inżynierskie,
• zarządzanie – studia
licencjackie.
Na II stopniu Wydział oferuje
kierunki:
• biogospodarka,
• ekonomia,
• jakość i bezpieczeństwo
środowiska,
• ochrona środowiska,
• rolnictwo.

Kierunki na Wydziale
Rolniczo-Ekonomicznym:
Studia odbywają się w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowo studenci mają
możliwość wyboru języka, w jakim
studia będą prowadzone – polski
lub angielski.
Kandydatom oferuje w ramach studiów I stopnia kierunki:
• biogospodarka – studia
inżynierskie,
• ekonomia – studia
licencjackie,
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A dla bardzo ciekawych
świata?
Studia to nie tylko wykłady, ćwiczenia czy laboratoria. Studia
to też miejsce, gdzie odkrywa się
świat na nowo, pogłębia swoje zainteresowania i pasje. Można przy
okazji poznać ludzi, którzy w jakiś
sposób również odczuwają niedosyt wiedzy, i nawiązać bardzo
interesujące kontakty. Wydział
Rolniczo-Ekonomiczny dla każdego ciekawego świata studenta
oferuje możliwość przynależności
do kół naukowych. Na naszym
Wydziale funkcjonują dwa główne koła: Koło Naukowe Rolników

Erasmus +
Poszerzanie horyzontów to nie
tylko przynależność do kół naukowych. Wydział przygotował gamę
aktywności, z której studenci mogą
skorzystać. „Podróże kształcą”
– motto to jest również jak najbardziej aktualne na studiach. Wielu
młodych ludzi swoją karierę wiąże
z wyjazdem za granicę. Studenci
również nie muszą rezygnować
z tej opcji, ponieważ Wydział oferuje międzynarodową wymianę
studentów. Program Erasmus+
powstał w celu rozwijania współpracy międzynarodowej między
uczelniami. Skierowany jest zarówno do studentów jak i wykładowców oraz pracowników administracyjnych. Formuła programu
umożliwia wyjazdy studentów za
granicę na część studiów i praktyk,
promuje mobilność pracowników
Uczelni oraz stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz
z partnerami zagranicznymi.
Uczelnie, na które wyjeżdżają
Nasi studenci, to m.in.:

Rajd wydziałowy w Szczawnicy
Wydziału, czy też różnych komisji.
Mają tym samym wpływ na przebieg istotnych kwestii na wydziale.
WRSS zajmuje się także organizowaniem specjalnych dni adaptacyjnych dla studentów, którzy
dopiero rozpoczynają swoją przygodę na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Studia to nie tylko
nauka, to też czas zabawy, spotkań,
integracji. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów współpracuje
z Klubem Akademickim „ARKA”
i przygotowuje liczne imprezy tematyczne. Na Wydziale odbywa się
także Bal Wydziałowy, czy też Rajd
Wydziału, za organizację którego
również odpowiedzialni są studenci
z WRSS. Studenci biorą też udział
w różnych akcjach charytatywnych: SOS dla Zwierząt, Szlachetna
Paczka, rejestracja potencjalnych
dawców szpiku kostnego z DKMS.
Cała Wydziałowa Rada Samorządu Studentów prowadzi współpracę z WRSS innych Wydziałów,
tworząc razem Uczelnianą Radę
Samorządu Studentów. Jak widać

• Universität für Bodenkultur
w Wiedniu (Austria),
• Københavns Universitet, det
Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet (Dania),
• Česká zemědělská univerzita
w Pradze (Czechy),
• Universitat Politecnica de
Valencia (Hiszpania),
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Samsun (Turcja).

WRSS – co to takiego?
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów to nic innego jak zrzeszenie
studentów, przedstawicieli całego
Wydziału, którzy współpracują
z władzami i nauczycielami akademickimi. Studia dają wiele możliwości rozwoju, a kolejną z nich
jest przynależność do WRSS. Samorząd studentów to wspaniali,
energiczni, zorganizowani ludzie,
którzy prężnie działają na uczelni,
reprezentując jej dobre imię. Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów są przedstawicielami
licznych rad, między innymi Rady
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

i Koło Naukowe Ekonomistów.
W obrębie tych kół znajdują się
następujące sekcje:
• chemii środowiska,
• dokumentacji fotograficznej
obszarów wiejskich,
• ekonomiki rolnictwa,
• fitochemii i farmakognozji,
• fizjologii i biochemii roślin,
• genetyki roślin,
• łąkarstwa,
• ochrony przyrody,
• ochrony środowiska
rolniczego.

spektrum możliwości jest spore,
i każdy znajdzie coś, w czym będzie
czuł się dobrze.

Z PIERWSZEJ RĘKI…
Anna Gąsienica, ochrona środowiska
Będąc na pierwszym roku
studiów już śmiało mogłam
stwierdzić, że dobrze wybrałam. Dzięki zajęciom oraz
działalności w Wydziałowym Kole Naukowym poznałam wiele interesujących
mnie zagadnień, natomiast
działalność w Wydziałowym Samorządzie Studenckim pozwoliła mi na zdobycie cennych i przydatnych
cech oraz umiejętności. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, którzy
pomogli mi się rozwijać oraz pokazali, jak osiągać założone sobie
cele. Władze wydziału, jak i nauczyciele akademiccy oraz samorząd studencki zawsze służą pomocą i dobrą radą. Studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym dają szansę na zdobycie doświadczenia oraz rozwój pasji i zainteresowań.

Kim będziesz po studiach?
Studia, studia i po studiach. Każdy
kończąc wspaniały okres studiów
zastanawia się, co dalej. Ukończywszy Wydział Rolniczo-Ekonomiczny studenci przygotowani
są do pracy w różnych gałęziach
życia. Po ochronie środowiska,
czy jakości i bezpieczeństwu środowiska studenci gotowi są zajmować się ochroną środowiska
zarówno w ujęciu lokalnym jak
i systemowym. Wzbogaceni znajomością technik pomiarowych,
analitycznych monitoringu środowiska, systemów informatycznych
przygotowani są do tego rodzaju
pracy. Zarządzanie oraz ekonomia
porusza kwestie gospodarowania
zasobami ludzkimi. Dlatego też
studenci kończący te kierunki
diagnozują i rozwiązują problemy z tym związane, są też gotowi
obejmować funkcje zarządcze
w różnego rodzaju organizacjach.

Zostają często też pracownikami
administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci rolnictwa
i biogospodarki współpracują
z różnymi gałęziami przemysłu.
Oprócz nadrzędnej pracy, jaką jest

Studenci Wydziałowej Rady Samorządu Studentów podczas trwania akcji
„Szlachetna Paczka”
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praca w rolnictwie, współpracują
z: przemysłem spożywczym, produkcją zwierzęcą, ogrodnictwem
itd. Są przygotowani do pracy
w rolnictwie, które obejmuje także: biologię, ochronę środowiska
czy produkcję roślinną.
Jak widać studia to piękny
czas, a będzie jeszcze piękniej,
kiedy wybierzesz właśnie Wydział
Rolniczo-Ekonomiczny.
Zapraszamy serdecznie i czekamy na Ciebie już dziś!
Kontakt:
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 32
e-mail: wrol@ur.krakow.pl

Wydział Leśny

„Wydział Leśny jest najlepszy” –
taką maksymę usłyszałem, będąc
na jednej z konferencji studentów leśnictwa. Byłem wtedy na II
roku studiów. I jest w tym 100%
prawdy. Jeśli ktoś lubi las, przyrodę, chciałby zgłębiać ich tajniki – to jest to najlepsze dla niego
miejsce. Na naszym Wydziale
działają kierunki: leśnictwo oraz
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Został otwarty także
kierunek przetwórstwo drewna. Uczymy się, jak dbać o las
i tereny zielone. Jak prowadzić

Wydział Leśny

Tekst: Kamil Adamski, student IV roku leśnictwa, przewodniczący WRSS

Dzień Otwarty UR 2016

Międzynarodowa Konferencja Studentów InterFOB – Mazury
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Dendrometria, Krynica 2013
zrównoważoną gospodarkę i pomagać zwierzętom. Studia u nas
odbywają się w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień

to studia inżynierskie, które
trwają 7 semestrów (3,5 roku).
Drugi stopień to studia magisterskie, które trwają 3 semestry

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”
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(1,5 roku). 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
skupia się bardziej na ochronie
lasów. Na Wydziale prowadzone
także są studia niestacjonarne,
również dwustopniowe, ale prowadzone tylko na specjalności
gospodarka leśna.
Miejscem naturalnym dla leśnika jest oczywiście las. To tam docelowo większość z nas chciałaby
pracować po ukończeniu studiów.
To dlatego mamy bardzo dużo zajęć terenowych, podczas których
możemy w praktyce zastosować
wiedzę zdobytą na zajęciach na
uczelni.

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

Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI…
Aneta Tylec, studentka IV roku leśnictwa
Studia na tym wydziale pozwalają mi spełnić moje marzenie,
by zostać leśnikiem. Poznałam
tutaj wiele wspaniałych ludzi,
z którymi łączy mnie powołanie
do pracy w lesie i zainteresowania. Dobrze wykształcona kadra
zachęca do pogłębiania wiedzy
i rozwoju. Zajęcia na uczelni
uzupełniane zostają poprzez
wyjazdy terenowe, na które
wyjeżdżamy w jedne z najpiękniejszych miejsc w Polsce, takie
jak na przykład Krynica Zdrój, Pieniny, Ojcowski Park Narodowy
oraz wiele innych. Wydział Leśny jest najlepszy!

Mateusz Bernat, student Leśnictwa, przewodniczący Koła
Naukowego Leśników
Jesteśmy organizacją w strukturach Wydziału zrzeszającą
studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę poprzez
wspólne badania naukowe,
udział w konferencjach, jak
również wymianę pomysłów
i doświadczeń na spotkaniach
tematycznych. Podział Koła
Naukowego Leśników na 10
sekcji pozwala znaleźć coś
specjalnie dla siebie. Czym
się zajmujemy i co badamy?
Badamy wszystko, co można w lesie zmierzyć i policzyć, przyglądając się z bliska bogatej florze i faunie naszego kraju, i nie tylko
naszego. W czasie naszych badań staramy się łączyć tradycyjne
metody ze współczesnymi nowinkami technologicznymi, takimi
jak np. skaning laserowy, w tym również lotniczy. Jeśli chcecie
do Nas dołączy i zasilić nasze szeregi, to przybywajcie śmiało!
Każdy jest mile widziany.
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Wydział Leśny

Współpracujemy ze studentami Wydziałów Leśnych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. W ramach tego organizujemy corocznie
Konferencje Studentów Leśnictwa, konferencje szkoleniowe czy
konkurs FotoLeśnik. W tym roku
udało nam się także zorganizować
Konferencję Studentów Leśnictwa
i Technologii Drewna InterFOB
dla studentów z całej Europy. Daje
to możliwość nie tylko rozwoju
i poszerzenia swojej wiedzy, lecz
także nawiązywania znajomości,
które często przeradzają się w przyjaźnie trwające wiele lat. Ponadto
nasi studenci mają możliwość rozwoju w Kole Naukowym Leśników
oraz Zespole Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”.
Absolwenci naszego Wydziału
są przygotowani do pracy w wielu
sektorach związanych z leśnictwem,
ochroną przyrody czy nawet zagospodarowaniem
przestrzeni.
Uzyskana wiedza i umiejętności
na wszystkich specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom
m.in. otwieranie firm usługowych,
a także podejmowanie pracy w prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa oraz ochrony środowiska.

Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt
Tekst: inż. Michał Marszałek, student V roku zootechniki,
przewodniczący WRSS

Interesujesz się otaczającym Cię
światem, środowiskiem i przyrodą – więc studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
(WHiBZ) są właśnie dla Ciebie.
Uzyskasz tu nie tylko wiedzę z zakresu funkcjonowania ekosystemów i organizmów żywych, ale
też poznasz innowacyjne metody
hodowli zwierząt, jak również nowoczesne techniki laboratoryjne
wykorzystywane w biologii stosowanej i bioinżynierii zwierząt, czy
też metody i techniki stosowane

w rybactwie śródlądowym. Dodatkowo czeka na Ciebie świetna atmosfera, możliwość uczestnictwa
w kursach i szkoleniach. Co po zajęciach? Na Wydziale toczy się aktywne życie studenckie, sprawnie
działa samorząd oraz funkcjonują
Koła Naukowe (Biologów, Zootechników i Rybaków).

Zdobywanie wiedzy
Na naszym Wydziale oprócz wykładów prowadzone są ćwiczenia
laboratoryjne i zajęcia praktyczne.

Korzystamy z nowoczesnych laboratoriów, często zlokalizowanych
w stacjach badawczych naszego
Wydziału w Rząsce, Przegorzałach, Bielnach czy Mydlnikach.
Ponadto wiele zajęć odbywa się
w terenie – jak uczyć się hodowli
zwierząt i o przyrodzie, to tylko
w jej otoczeniu. W programach
kształcenia studiów I i II stopnia
zaplanowano praktyki zawodowe
i dyplomowe. Ponadto od maja
2016 roku studenci mogą poznawać tajniki jeździectwa w Ośrodku
Jazdy Konnej WHiBZ w Rząsce.

Kierunki studiów
Na Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierząt prowadzone są studia
I i II stopnia, studia doktoranckie
(III stopnia) oraz podyplomowe.
• Kandydat na studia I stopnia
może ubiegać się o przyjęcie
na cztery kierunki studiów.
Trzy z nich to studia inżynierskie trwające 7 semestrów. Są to: bioinżynieria
zwierząt,
ichtiobiologia
i rybactwo śródlądowe
oraz zootechnika oferująca następujące specjalności:
hodowla zwierząt, hodowla ekologiczna i ochrona

Rajd WHiBZ 2015 – Turbacz
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Samorząd
Prężnie działający samorząd studencki pozwala nam brać udział
i organizować różnego rodzaju
wydarzenia. Oferujemy wiele
kursów i zajęć dodatkowych,
np. kurs inseminacji, kursy imprintingu źrebiąt. Chętnie bierzemy udział w wydarzeniach
popularnonaukowych takich jak
Festiwal Nauki, Dni Owada czy
Noc Naukowców. Organizujemy
liczne imprezy towarzysko-kulturalne (ogniska integracyjne,
bale czy rajdy).

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

zwierząt, hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych oraz prewencja
weterynaryjna i ochrona
zdrowia zwierząt. Czwarty
kierunek to biologia stosowana (są to trwające 6 semestrów studia licencjackie).
• W ramach studiów drugiego
stopnia oferowane są również
cztery kierunki: bioinżynieria zwierząt, ichtiobiologia
i rybactwo śródlądowe,
zootechnika (trwające 3 semestry; uzyskiwany tytuł:
mgr inż.) oraz biologia stosowana (4 semestry; uzyskiwany tytuł: mgr). Na kierunku
Zootechnika
funkcjonują
4 specjalności: bioinżynieria
rozrodu zwierząt, hodowla
i użytkowanie zwierząt, żywienie i dietetyka zwierząt
oraz bioengineering in animal science (studia w języku
angielskim).

Ognisko przedsesyjne 2016

Bal WHiBZ 2016

Reprezentacja Wydziału w MTA 2015
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Studia i co dalej?
Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI …
Inż. Adrian Czokało, student zootechniki
Choć studia na Wydziale Hodowli
i Biologii Zwierząt zacząłem przypadkowo, to jednak jestem przekonany, że był to dobry wybór. Gdy wszedłem w wir studiowania, okazało się,
że nauka to nie wszystko. Na co dzień
każdy z nas ma okazję poznawać nowych ludzi oraz nauczycieli akademickich, z którymi może wymieniać się doświadczeniami oraz zdobytą
w życiu wiedzą. Od samego początku na Wydziale panuje przyjazna
atmosfera. Głównie chodzi mi tu o stosunki student – wykładowca.
Jeśli chodzi o Dziekanat… uwaga, obalamy stereotyp! Bardzo miłym
zaskoczeniem jest obecność władz Wydziału, wykładowców i prowadzących zajęcia na różnego rodzaju imprezach wydziałowych, takich
jak: Ognisko Integracyjne czy Bal Wydziałowy, w których licznie
uczestniczą. Wybierając ten Wydział każdy może znaleźć coś dla
siebie, wszystkie kierunki kryją w sobie coś niesamowitego. Profesjonalnie prowadzone zajęcia oraz ogromna wiedza i doświadczenie
nauczycieli akademickich sprawiają, iż każdy z nas jest zadowolony
z tego, że się tu znalazł.
Karolina Wicherek, studentka bioinżynierii zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt jest wydziałem spełniającym oczekiwania studentów, którzy zdecydowali się
na studia związane ze zwierzętami. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Zajęcia teoretyczne, gdzie
wykładowcy z pasją przekazują całą swoją wiedzę przyszłemu pokoleniu. Zajęcia praktyczne, gdzie studenci mogą wykorzystać całą swoją wiedzę i wykonywać ciekawe doświadczenia. Na Uczelni działa
także prężnie samorząd studentów, który chętnie pomaga każdemu
odnaleźć się w zawiłym labiryncie systemu studiów. Organizowany
jest też Bal Wydziałowy, na którym można wyszaleć się i zapomnieć
na chwilę o czyhających kolokwiach i egzaminach. Również pod czujnym okiem samorządu „pierwszaki” biorą udział w Balu Beana, inaczej zwanym Otrzęsinami Pierwszego Roku.
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Studia na WHiBZ umożliwiają
pracę między innymi w:
• ogrodach zoologicznych,
• doradztwie rolniczym,
• zakładach hodowli roślin
i zwierząt,
• stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego,
• zakładach
produkujących
paszę dla zwierząt,
• gospodarstwach stawowych,
• laboratoriach
przemysłu
farmaceutycznego i spożywczego,
• laboratoriach
badawczych
i diagnostycznych w zakresie
podstawowej analityki
• jednostkach naukowo-badawczych i instytutach branżowych
• służbach ochrony środowiska,
• jednostkach monitorowania
zdrowia publicznego,
• firmach biotechnologicznych
• instytucjach
administracji
publicznej
• szkolnictwie – po ukończenia
specjalności nauczycielskiej

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

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji może poszczycić się
tytułem największego wydziału, co świadczy o dużej różnorodności i możliwości wyboru
odpowiedniego kierunku dla
siebie. Wydział posiada kierunki: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, gospodarka
przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna oraz architektura krajobrazu. Zdecydowanie
pomożemy studentowi rozwinąć
pasje i nabyte już umiejętności, a także rozbudzimy w nim
te nowe, jeszcze nieznane. Cała
kadra akademicka wspiera nowych studentów, przekazuje wiedzę, stosując coraz to nowocześniejsze techniki wizualizacji.

Koła naukowe
Każdy należący do grona studentów WIŚiG-u ma możliwość skorzystania z dodatkowej możliwości
rozwoju, jaką są prężnie działające
koła naukowe. Studenci są bardzo
ambitni, zdolni i chętni do zdobywania wiedzy, zwłaszcza w sposób
praktyczny. Pięć niezwykle dobrze
zorganizowanych grup pracuje nieprzerwanie od lat, podwyższając
poziom swoich umiejętności praktycznych, prezentując je na wyjazdach, konferencjach czy też w publikacjach naukowych.

Nie tylko nauka
Jak wiadomo studia to nie tylko nauka, ale i czas wolny. Niezwykle ważne jest, aby go umieć

Spotkanie podsumowujące działalność WRSS z władzami WIŚiG

Student Koła Naukowego Geodetów podczas Małopolskiej Nocy
Naukowców
odpowiednio wykorzystać, aby
czas na studiach nie przeciekł
nam przez palce na „nicnierobieniu”. Wydziałowy samorząd
organizuje ciekawe wydarzenia
naukowe i kulturalne, zapewniając rozrywkę studentom. Jednym
z najbardziej rozpoznawalnych
eventów jest Dzień Geodety i Inżyniera. W tym roku już po raz
11. odbyła się ta impreza, która
ma na celu połączenie świetnej
zabawy, integracji, rywalizacji i zdobywania nowej wiedzy.
Uczestnicy, reprezentujący poszczególne kierunki, rywalizują
ze sobą w różnych konkurencjach
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Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Tekst: Aleksandra Tyrpa, studentka IV roku geodezji i kartografii

sportowych, naukowych, a dodatkowo w tym roku na zakończenie bawili się podczas koncertu zespołu Power Play. Oprócz
wiedzy liczy się kreatywność,
spryt oraz wsparcie kolegów studiujących ten sam kierunek.
Kontakt:
Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 41 28
www.wisig.ur.krakow.pl

Welcome Party WIŚiG (Geoparty) – impreza integracyjna studentów WIŚiG

Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI …
Inż. Aleksandra Szabucka, studentka inżynierii i gospodarki wodnej
W liceum, gdy planowałam swoją przyszłość i szukałam odpowiedzi na pytanie „Co dalej?”, studiowanie nie znajdowało się na mojej liście wariantów. Z czasem jednak tych pomysłów było coraz więcej, więc postanowiłam
iść na studia, aby dać sobie czas. Dlaczego kierunek inżynieria i gospodarka wodna? Mając w rodzinie żeglarzy kochających wodę, wydawało mi się,
że będą to studia lekkie, łatwe i przyjemne. Przecież to nic skomplikowanego lać wodę. Szybko jednak uczelnia zweryfikowała ten pogląd. Po przetrwaniu pierwszej sesji śmiało stwierdziłam, że to jest to, co chcę dalej robić.
Nie zawsze było łatwo, jednak zawsze mogłam liczyć na pomoc nauczycieli
akademickich i kolegów. Studia na tym kierunku dały mi także możliwość odbycia 2-miesięcznego płatnego
stażu zagranicznego oraz wzięcia udziału w certyfikowanych szkoleniach, m.in. z AutoCAD-a i rachunkowości. Ponadto poznałam fantastycznych ludzi, a praca w samorządzie studenckim uświadomiła mi, jak
ważną rolę odgrywają studenci w funkcjonowaniu Uczelni. Obecnie jestem absolwentką studiów I stopnia
i w moich planach na najbliższe półtora roku jest dalsze poszerzanie wiedzy w zakresie gospodarki wodnej,
na studiach magisterskich.
Krzysztof Kozdęba, student geodezji i kartografii
Geodezja i kartografia zawsze kojarzyły mi się z prostymi pomiarami, bo przecież co może być trudnego w bieganiu z tyczką od punktu
do punktu? Nic bardziej mylnego! Obliczenia, transformacje, odwzorowania… To wszystko sprawiło, że zaczynałem wątpić w słuszność
decyzji o podjęciu takich studiów. Na szczęście wykładowcy świetnie
wyjaśniali całą problematykę, a na ćwiczeniach praktycznych nauczyłem się obsługi sprzętu geodezyjnego. Z biegiem czasu zrozumiałem,
że właśnie to chciałem studiować!
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Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa – to najmłodszy wydział
Uniwersytetu Rolniczego. Mimo
swojego młodego wieku posiada
bogatą historię oraz liczne tradycje, ponieważ powstał dzięki przyłączeniu do dawnego Wydziału
Ogrodniczego i kierunku biotechnologia. Czym charakteryzuje się
nasz wydział? Z czego słynie? Czego możemy się na nim nauczyć, dowiedzieć? Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa słynie z przyjaznej
atmosfery dla studentów, ciekawych wyjazdów naukowych i różnorodnych zajęć praktycznych.

Nasza oferta dydaktyczna

• international master of horticultural science (IMHS),
• environmental and plant
biotechnology (EPB),
• architektura krajobrazu.
Studia III stopnia (doktoranckie).
Studia podyplomowe:
• terenów zieleni,
• florystyka,
• terapia ogrodnicza.

Nasz samorząd
Na naszym Wydziale prężnie
działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału
Biotechnologii i Ogrodnictwa
(WRSS WBiO), która pomaga

w organizowaniu inicjatyw: Szlachetna Paczka, SOS Schroniskom
itp. Wdrażamy nowych studentów, pomagamy im się odnaleźć
na Wydziale, wspomagamy radą
i doświadczeniem starszych studentów. Dla aktywnych działaczy
WRSS WBiO zawsze znajdzie
się miła nagroda za ich ciężką
pracę – wyjazdy, wycieczki i inne
atrakcje ;) (w tym roku jedziemy
do słowackich term). Dla studentów każdego roku WRSS
WBiO organizuje Bal Ogrodnika
i Biotechnologa, który rozpoczyna cykl bali wydziałowych UR
(w tym roku dla gości niespodzianką była fotobudka). Przyjdź

Studia I stopnia:
• ogrodnictwo,
• biotechnologia,
• sztuka ogrodowa,
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
• architektura krajobrazu.
Studia II stopnia
• ogrodnictwo,
• biotechnologia,
• sztuka ogrodowa,
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
Bal Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
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Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Tekst: Kinga Klimek, studentka V roku ogrodnictwa

raz na nasz bal, a będziesz przychodził/przychodziła rok w rok ;).
Dodatkowo nasz Wydział
mocno angażuje się w Targi Żywności ,,Zasmakuj z UR’’ (w tym
roku wygraliśmy konkurs na najlepszego wystawcę), obchody
Święta Kwitnącej Truskawki
w Garlicy, co roku organizujemy
Targi Ogrodnicze przy Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej,
a nasz udział w Małopolskiej Nocy

Naukowców czy Festiwalu Nauki
od kilku lat wzbudza wielki podziw obserwatorów.

Co więcej?
W tym roku absolwentka kierunku
ogrodnictwo (specjalność rośliny
ozdobne), mgr inż. Agnieszka Sosna, zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Otwarte Drzwi”
organizowanym przez PFRON
na najlepszą pracę magisterską

Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI...
Magdalena Kwiecień, studentka III roku ogrodnictwa (specjalność: agroekologia i ochrona roślin) oraz I roku architektury
krajobrazu
Dlaczego warto tu studiować? Na naszym
wydziale połączysz wiedzę teoretyczną
jak i praktyczną nie tylko w okresie odbywania praktyk, ale także podczas ćwiczeń
laboratoryjnych z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów. Tylko u nas będziesz
miał okazję zdobyć szeroki zakres wiedzy
nie tylko ogrodniczej, ale także biotechnologicznej. Poza nauką nasz wydział
oferuje mnóstwo zajęć kulturalno - rozrywkowych, które z pewnością
przydadzą sie w późniejszym życiu....
Katarzyna Tułacz, studentka III roku biotechnologii (specjalność: biotechnologia stosowana)
Polecam ten kierunek każdemu, kto podobnie jak ja pasjonuje się naukami biologicznymi i chciałby zdobyć zawód z przyszłością. Obecnie jestem studentką III roku
Biotechnologii i mogę otwarcie powiedzieć,
że nie żałuję swojego wyboru sprzed trzech
lat. Studia Na WBiO dają mi nie tylko ogrom wiedzy teoretycznej, ale także
wspaniałą wiedzę praktyczną z zakresu Biotechnologii. Działalność
w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów pozwala czerpać mi
ogromną satysfakcję a także rozwijać się nie tylko pod kątem nauki.
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Studenci biotechnologii
(kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej).
Jeśli zależy Ci na zajęciach
praktycznych, przyjaznej atmosferze i ciekawych przedmiotach czy
też przyjaźniach zawartych na lata,
przyjdź na nasz Wydział – satysfakcja gwarantowana.
Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, napisz do nas na fb i/
lub przyjdź na Dni Otwarte UR
i odwiedź nasze wydziałowe stoisko – rozwiejemy wątpliwości,
odpowiemy na pytania, pokażemy
interesujące doświadczenia, nasze
projekty i wyroby.
Nasza domena? ,,Chcieć –
to móc!”, a jak widzicie na zdjęciach, nasi prowadzący zajęcia, to,
najlepsi z najlepszych na UR.
Kontakt:
Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
tel. 12 662 52 69
e-mail: wogr@ur.krakow.pl

Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje – efekty kształcenia oferowane
na wysokim poziomie w zakresie
obejmującym tematykę sektora
gospodarki. Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w pełni
wyposażone specjalistyczne laboratoria badawcze, nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych
– to wszystko i więcej jest dostępne
na wyciągnięcie ręki dla każdego,
kto wybierze Wydział Inżynierii
Produkcji i Energetyki (WIPiE).

Z tradycją w nowoczesność
Rok 1997. Władze Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa
decydują o wyodrębnieniu samodzielnej jednostki organizacyjnej
początkowo nazwanej Wydziałem

Wydziałowa Sesja Kół Naukowych

Techniki i Energetyki Rolnictwa.
Z upływem lat nastąpiło wiele zmian, nie tylko dotyczących
nazwy jednostki. Wszechobecny
postęp na wielu płaszczyznach
determinował rozwój jednostki.
Wydział przez lata aż do teraz rozrasta się, poszerza obszary kształcenia, daje coraz więcej możliwości.
Obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki oferuje kształcenie na kierunkach:
• technika rolnicza i leśna,
• zarządzanie i inżynieria
produkcji,
• odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami,
• inżynieria biosystemów.
Technika rolnicza i leśna – edukacja w zakresie wiedzy

technicznej obejmującej rolnictwo,
leśnictwo i pochodne. Na pierwszy
rzut oka nazwa kierunku może
wydać się lekko archaiczna, jednak to tylko mylne wrażenie. Pod
okiem profesorów i doktorów studenci mają szansę zgłębić obszerne
pola zainteresowań od podstaw.
Tutaj wiedza elementarna łączy
się z innowacyjnością rozwiązań
technicznych i technologicznych
obecnych w dzisiejszym życiu
codziennym.
Zarządzanie i inżynieria
produkcji – kształcenie z obszaru
inżynierii produkcji rolno-spożywczej, a także z zakresu organizacji i zarządzania. Przekazywana
wiedza merytoryczna obejmuje nie
tylko problematykę krajową sektora rolno-spożywczego, ale również
m.in. krajów Unii Europejskiej.
Kierunek przeznaczony dla osób
wykazujących zdolności przywódcze, dla osób zorganizowanych,
myślących strategicznie oraz gotowych do podejmowania ryzyka.
Odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami – kierunek poszerzający wiedzę w temacie
topowym w dzisiejszych czasach,
skupionym na poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii.
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Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Tekst: Honorata Dąbrowska, studentka V roku techniki rolniczej i leśnej

Dzień Mechanizatora 2016
Kierunek dla osób chcących zmierzyć się z tematem odnawialnych
źródeł energii lub też nadać odpadom drugie życie, chronią przy
okazji środowisko naturalne.
Inżynieria biosystemów –
to kierunek innowacyjny, który
swoje pierwsze urodziny obchodzi
w roku obecnym. Jest to swoiste
wyjście naprzeciw potrzebom nie
tylko rynku, ale i młodych ludzi.
Rosnące zapotrzebowanie u przyszłych pracodawców na ludzi z tak
bogatym wykształceniem powoduje zwiększenie zainteresowania tematyką z zakresu inżynierii
biosystemów.
W tym roku Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki ze swoim wieloletnim doświadczeniem
w kształceniu specjalistów nauk
technicznych podejmuje wyzwanie
i opracowuje nowy kierunek studiów, tj. transport i logistyka.
Wszystkie kierunki na WIPiE
umożliwiają uzyskanie tytułu
inżyniera (I stopień) i magistra
(II stopień).

Ponadto oferta edukacyjna
obejmuje m.in. kursy z zakresu
przedmiotów
informatycznych
zgodne ze standardem ECDL
(European Computer Driving Licence), szkolenia z zakresu projektowania w środowisku AutoCAD,
kursy programowania i sterowania
układów mechatronicznych oraz
wiele innych. Na Wydziale funkcjonuje Centrum Obliczeniowe
Nowoczesnych Technologii i Informatyki (CONTiI) oraz certyfikowane Laboratorium Oceny

Bal Beana 2015
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Jakości Biomasy (certyfikat PCA).
Wydział posiada pełną akredytację
Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Europejskiej Federacji
Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI).
Wykształcenie zdobywane
w murach Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki to nie jedyna korzyść ze studiowania. Absolwenci wynoszą nie tylko pozyskaną
wiedzę naukową, ale i życiową mądrość. W trakcie studiów wkraczają w dorosłość, budują swoją przyszłość. Zdobywają również nowe
znajomości oraz wieloletnie przyjaźnie, kształtują swoją osobowość.

Dlaczego WIPiE?
Nigdzie indziej nie ma tak przyjaznej atmosfery. Tutaj każdy czuje
się jak w domu, wszyscy z czasem
stają się jedną wielką rodziną. Każdy może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony kolegów i koleżanek,
a także pracowników i władz Wydziału. Współpraca i zrozumienie
pomiędzy studentem a wykładowcą pozwala połączyć doświadczenie

Koła naukowe
Na Wydziale działają: Studenckie
Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki. Jest to idealne

miejsce, w którym każdy student
może zgłębiać wiedzę w obszarze
swoich zainteresowań pod czujnym
okiem opiekunów – wykładowców. Każdy znajdzie coś dla siebie
w ramach sekcji: infrastruktury,
agrofizyki, zarządzania produkcją i wielu innych. Warto przypomnieć, że koła naukowe to nie

Dzień Mechanizatora 2016
i wiedzę belfra z energią i zaangażowaniem studenta, w wyniku
czego wiedza, umiejętności i kwalifikacje przyszłego absolwenta
pozwalają mu pewnie wkroczyć
na drogę wymarzonej kariery
Jedna z konkurencji na Dniu Mechanizatora 2016

XVIII Rajd WIPiE 2016, Babia Góra
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Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

zawodowej. Tutaj tradycja spotyka
się z nowoczesnością.

tylko badania, konferencje i sesje,
ale również możliwość poznania
wielu interesujących i ambitnych
osób oraz wspólna zabawa na spotkaniach integracyjnych w otoczeniu naszego Wydziału.

Samorząd studentów
Studenci dla studentów. Grono
ludzi działających jak jeden organizm, w którym każdy pełni ważną funkcję dla dobra ogółu, gdzie
każdy może zgłosić się po poradę,
pomoc, wsparcie. Poprzez czynny
udział w życiu samorządu, pracę
w zespole student nabiera pewności siebie, odpowiedzialności,
rzetelności i organizacji. Bardzo
często interakcja z gronem samorządowym pomaga w przełamaniu
wewnętrznej bariery przed nowym
środowiskiem, głównie wśród
pierwszorocznych. Jednak samorząd to nie tylko praca nad wkładem własnym w rozwój Wydziału,
ale także różnego rodzaju wspólne
spotkania, koncerty, imprezy. Samorząd jest przewodnikiem, opiekunem i nauczycielem dla ogółu
studentów Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki.
Chcesz się rozwijać? Chcesz
budować swoją przyszłość? Dołącz
do nas, jesteśmy dla Ciebie. Bądź
częścią naszej społeczności.
Kontakt:
Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki
ul. Balicka 116 b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 10
e-mail: wipie@ur.krakow.pl
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Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ RĘKI...
Paweł Pikul, student kierunku odnawialne źródła energii
i gospodarki odpadami
Jestem studentem IV roku odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, wybrałem
WIPiE, bo słyszałem o tym
Wydziale wiele pozytywnych
rzeczy. Uważam, że wybór był
słuszny i gdybym miał wybierać jeszcze raz, to zacząłbym
studia właśnie na tym Wydziale. Panuje tu fantastyczna
atmosfera, kadra naukowa jest
świetna, a panie w dziekanacie najlepsze na świecie. Możesz poznać tu wyjątkowych
ludzi, przeżyć niezapomniane
chwile, bo studia to nie tylko nauka, to okazja, by stać się naprawdę
dobrym fachowcem. Jeśli stajesz przed wyborem studiów, z pełną odpowiedzialnością polecam Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Marlena Batorska, studentka techniki rolniczej i leśnej
Studiuję na IV
roku techniki rolniczej i leśnej. Czas
szybko płynie i już
niedługo
czeka
mnie obrona dyplomu. Doskonale
pamiętam swoje
początki w Uniwersytecie Rolniczym i najważniejszy dzień dla studenta, który
zaczyna studia, czyli inaugurację na swoim Wydziale i jaka byłam
wtedy zagubiona oraz trochę przestraszona. Teraz Wydział jest moim
drugim domem. To tutaj poznałam wspaniałych ludzi, dzięki nim
mam wspaniałe życie studenckie. W tym roku zostałam przewodniczącą samorządu studenckiego. Studia to najpiękniejszy czas w życiu
człowieka. Zachęcam przyszłych studentów do aktywnej działalności
w samorządzie studenckim, albo w innych formach aktywności studenckiej. Studia to nie tylko nauka! A jeśli studia, to tylko na WIPiE!

Wydział Technologii Żywności

Wydział Technologii Żywności
to przede wszystkim ludzie pełni
pasji, którzy zdobywają wiedzę
i rozwijają swoje zainteresowania. Jeśli chcesz, by twoja życiowa
droga i kariera zawodowa była
powiązana z żywnością, to koniecznie do nas dołącz.

Oferta dydaktyczna
W ramach I stopnia Wydział Technologii Żywności prowadzi studia
na czterech kierunkach:
• technologia żywności i żywienie człowieka, o specjalnościach: technologia żywności, żywienie człowieka,
bioinżynieria i bioprocesy.
• dietetyka,

Koło Naukowe „Promil” na Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej 2016
• jakość i bezpieczeństwo
żywności,
• browarnictwo i słodownictwo.
Natomiast na II stopniu studiów oferujemy kierunki:

Budynek Wydziału Technologii Żywności
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• technologia żywności i żywienie człowieka,
• jakość i bezpieczeństwo
żywności,
• dietetyka.

Wydział Technologii Żywności

Tekst: Katarzyna Petka, studentka V roku
technologii żywności i żywienia człowieka, przewodnicząca WRSS

Ćwiczenia z podstaw produkcji napojów alkoholowych
Po
ukończeniu
studiów
III stopnia (tj. studiów doktoranckich) absolwent otrzymuje stopień
doktora nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia.
Wydział Technologii Żywności oferuje również bogatą ofertę
studiów podyplomowych:
• analiza
instrumentalna
w ocenie jakości żywności,
• bezpieczeństwo w łańcuchu
żywnościowym,
• jakość żywności i systemy
jej gwarantowania,
• zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności,
• żywienie człowieka z elementami gospodarstwa domowego,
• profesjonalny kierownik projektów naukowo-badawczych,
• dyplomowany piwowar –
technologia
browarnicza
z elementami techniki.

Dla chcących wiedzieć więcej
Studiowanie to przede wszystkim szukanie i zgłębianie wiedzy
w każdy możliwy sposób. Jednym

z nich jest czynny udział w kołach
naukowych. To tam możesz badać
i zdobywać informacje praktyczne,
które na pewno przydadzą Ci się
w przyszłym życiu zawodowym.
Na Wydziale najpopularniejsze
są sekcje technologii fermentacji
PROMIL oraz mikrobiologiczna
MIKROB – to tam w sposób zabawny potrafią przekazać wiedzę
związaną z technologią produkcji
„złotego napoju”. Obecnie Koło
Naukowe Technologów Żywności liczy 14 sekcji. Ponadto odbywają się szkolenia podnoszące
kwalifikacje studentów z zakresu
HACCP oraz ISO. Wspólnie organizujemy kursy z zakresu żywienia
człowieka i dietetyki.

Kim będziesz po studiach?
Jako absolwent Wydziału Technologii Żywności będziesz specjalistą

Reprezentacja Wydziału Technologii Żywności na Juwenaliach 2015
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Po zajęciach przyjdź do nas –
samorząd studencki
Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów – to my studenci tworzymy tę organizację. Pomagamy
nowym studentom odnaleźć się
w społeczności akademickiej.
Z nami będziesz brać czynny
udział w kształtowaniu i rozwoju Wydziału. Organizujemy różne kursy, imprezy i wyjazdy, podczas których mamy możliwość
zawiązywania nowych przyjaźni
i rozwijania umiejętności. Bal

Z PIERWSZEJ RĘKI …
Katarzyna Petka, studentka technologii żywności i żywienia
człowieka
Dziś to już V rok. Zaczynałam
jako pionier na nowo powstałym
kierunku dietetyka. Teraz już
jako inżynier dietetyk kontynuuję studia na naszym Wydziale
na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Jak
wiadomo początki nie należą
do najłatwiejszych i nie raz zgubiłam się na naszym Wydziale.
Teraz mogę śmiało powiedzieć,
że to mój drugi dom. Od początku moich studiów czynnie uczestniczyłam w życiu samorządu studentów i dzięki temu miałam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi
i przeżyć mnóstwo niezapomnianych chwil. A teraz? Kończę już ten
życiowy etap, jakim jest studiowanie, i mogę powiedzieć z satysfakcją,
że widzę efekty swojego wysiłku i znaczenie zdobytej wiedzy. Nie obawiam się więc szukania pracy w zawodzie – myślę, że z dyplomem Wydziału Technologii Żywności to nie problem!

Beana, Bal Technologów Żywności czy MPKS Klamka to tylko niektóre z wydarzeń obecnych
na naszym wydziale. Z nami
nigdy nie będziesz się nudził,
a przede wszystkim nauczysz się
organizacji i spotkasz ludzi, którzy mają głowy pełne pomysłów
i chęci do ich realizacji.

MPKS „Klamka” 2015: zdobywcy Klamki Publiczności – Kabaret Wesoły
Tryb Życia
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Kontakt:
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel. 12 662 47 48
e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl

Wydział Technologii Żywności

w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli
jakości żywności. Będziesz miał
możliwość pracy na stanowiskach
inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach
zajmujących się przetwórstwem,
kontrolą, obrotem żywności oraz
żywieniem człowieka.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej
Tekst: Alicja Janczura i Aleksandra Pakuła, studentki II roku kierunku weterynaria

Rok temu było dane nam dołączyć do grona studentów kierunku
weterynaria w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Wraz z 74 osobami uczestniczącymi w uroczystej inauguracji
wysłuchałyśmy uskrzydlających
słów, które tylko utwierdziły nas
w przekonaniu, że droga w kierunku zdobycia wymarzonego tytułu
lekarza weterynarii jest ścieżką pełną trudu, odpowiedzialności i wysiłku, ale radości oraz satysfakcji.
Utworzenie naszego kierunku jest możliwe dzięki
współpracy
dwóch
uczelni:
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Rolniczego

Wizyta studentów IVSA Kraków na Uniwersytecie w Gandawie
w Krakowie. To połączenie gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej wiedzy przekazywanej przez
grono wybitnych wykładowców
z pasją, jak i nowoczesnego, dobrze

Uczestnicy I Międzynarodowego Seminarium Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, 22 maja 2016 r.
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rozbudowanego zaplecza dydaktycznego i naukowo-badawczego.

Koło Naukowe Medyków
Weterynaryjnych, samorząd
studencki i IVSA
Zajęcia odbywają się w przystosowanych salach, a liczba studentów
na poszczególnych rocznikach
zapewnia wyjątkowy komfort nauki, dzięki temu mamy możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy
w praktyce, pracując ze zwierzętami. Na weterynarii działa również
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, w którym dzięki wielu
sekcjom możemy pogłębiać naszą
wiedzę oraz rozszerzyć umiejętności potrzebne w przyszłym życiu zawodowym. Liczne wyjazdy

Przygotowanie do zajęć praktycznych
Association pozwala na wymianę
doświadczeń ze studentami pozostałych wydziałów weterynaryjnych

w Polsce oraz udział w dodatkowych wykładach, konferencjach,
wymianach międzynarodowych.
Studenci naszego wydziału brali
udział w warsztatach szycia i desmurgii, a także praktycznego kursu
umiejętności klinicznych. Liczne
grono studentów uczestniczy w programie Erasmus +.
Głęboko wierzymy, że możliwości, jakie są dla nas stwarzane,
przełożą się w przyszłości na to, jakimi ludźmi i lekarzami się staniemy. To zaangażowanie kadry oraz
wykonana przez nas ciężka praca
w trakcie studiów pozwoli z czystym sumieniem złożyć przysięgę
lekarza weterynarii i wejść odważnym krokiem w nowy rozdział życia – praktykę lekarską.
Kontakt:
Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
al. Mickiewicza 24/28, pokój W1-1
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 19
e-mail: ucmw@ur.krakow.pl

Studenci UCMW na zajęciach terenowych
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Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

do różnych jednostek zajmujących się zwierzętami, ich hodowlą czy inspekcją weterynaryjną
w ramach zajęć dają nam szerszy
pogląd na kwestie zadań, przed
którymi staje lekarz weterynarii
w naszym kraju.
Nie zapominajmy również,
jak ważne jest otoczenie, w jakim
na co dzień przebywamy. Istotnym
ogniwem studenckiej społeczności
jest aktywnie działający samorząd
studentów, który daje nam szansę
na międzyrocznikową integrację
i godnie reprezentuje nas przed
władzami Uczelni.
Krakowski oddział IVSA – International Veterinary Students

Studium Języków Obcych
Tekst: mgr Marta Janda-Pająk, kierownik Studium Języków Obcych

Szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni, konieczność korzystania z literatury obcojęzycznej,
wreszcie możliwość częstych wyjazdów zagranicznych skłania do nauki i doskonalenia języków obcych.
Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Rolniczego zatrudnia 23 lektorów prowadzących
zajęcia z języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Lektoraty prowadzone są w grupach na poziomie B1
(średnio zaawansowany) oraz B2
(średnio zaawansowany wyższy)
na wszystkich kierunkach studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych
I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich. Standardowy program
nauczania języka obejmuje do 120
godzin i kończy się egzaminem.
Połowa lektoratu jest przeznaczona na doskonalenie języka

Udział w olimpiadach i konkursach językowych to nie tylko sprawdzian
umiejętności, to także wspaniała zabawa, fot. Marta Janda-Pająk
ogólnego, zaś od drugiego roku
studenci mają szansę poszerzenia
swojej wiedzy z zakresu słownictwa specjalistycznego zgodnego
z kierunkiem studiów. Celem lektoratów jest czynne opanowanie
przez studentów wybranego języka
obcego w stopniu umożliwiającym
efektywne porozumiewanie się
zarówno w życiu zawodowym, jak
i prywatnym.
Inną
formą
działalności Studium Języków Obcych

Studenci pierwszego roku po zajęciach, fot. mgr Marta Janda-Pająk
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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 przygotowujące do egzaminów TELC i FCE
z języka angielskiego oraz ZD
z języka niemieckiego. Egzamin
TELC na poziomie B2, dający certyfikat uznawany w krajach UE,
jest przeprowadzany corocznie
w naszej Uczelni przez lektorów
Studium, posiadających licencję
na jego prowadzenie.
Kontakt:
Studium Języków Obcych
ul. św. Marka 37
31-024 Kraków
tel./fax: 12 422 45 94
e-mail: sjo@ur.krakow.pl
www.sjo.ar.krakow.pl

Studium Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest jednostką międzywydziałową prowadzącą działalność
dydaktyczną z zakresu kultury fizycznej w formie:
• obligatoryjnych zajęć WF dla
studentów,
• zajęć fakultatywnych dla
studentów i pracowników
Uczelni,
• treningów sekcji Klubu
Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
• organizacji obozów letnich
i zimowych,
• zajęć rekreacyjnych dla studentów III wieku.
Zajęcia obowiązkowe WF
prowadzone są na wszystkich wydziałach w wymiarze:

Zajęcia na siłowni
• studia stacjonarne I stopnia –
2 semestry (25/20 godzin),
• studia stacjonarne II stopnia
– 1 semestr (20 godzin),
• studia niestacjonarne
I stopnia – 2 semestry (15/12
godzin),

Ćwiczenia w nowoczesnej hali to prawdziwa przyjemność

• studia niestacjonarne II stopnia – 1 semestr (12 godzin).
Mają one charakter ćwiczeń
ogólnorozwojowych
kształtujących harmonijnie wszystkie cechy
motoryczne, a w szczególności:
siłę, skoczność, szybkość i wytrzymałość. Trenerzy prowadzą zajęcia
wychowania fizycznego z zakresu:
piłki siatkowej, koszykówki, piłki
ręcznej, piłki nożnej, fitness, siłowni, nauki tańca, nauki i doskonalenia pływania, jazdy konnej, nordic
walking, turystyki rowerowej oraz
narciarstwa alpejskiego. Student ma
możliwość wyboru zajęć zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami. Dla
tych, którzy z powodu złego stanu zdrowia nie mogą uczestniczyć
w programowych zajęciach z wychowania fizycznego, prowadzone
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Studium Wychowania Fizycznego

Tekst: mgr Janusz Zachara, kierownik Studium Wychowania Fizycznego

Ćwiczenia ogólnorozwojowe
są zajęcia rehabilitacyjne na pływalni. Zajęcia fakultatywne są organizowane dla studentów, którzy nie
są objęci zajęciami obligatoryjnymi
i chcą w sposób zorganizowany
uczestniczyć w wybranej formie
aktywności fizycznej (fitness, siłownia, piłka siatkowa, koszykówka).
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego zrzesza ok. 300 członków, którzy uprawiają sport w sekcjach: siatkówka
kobiet i mężczyzn, koszykówka
kobiet i mężczyzn, piłka nożna

mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn,
tenis stołowy kobiet i mężczyzn,
lekka atletyka, pływanie, kulturystyka, narciarstwo alpejskie i snowboard, cheerleaders, wioślarstwo
(smocza łódź). Sekcje sportowe
reprezentują Uniwersytet Rolniczy
w rozgrywkach w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski
i Akademickich Mistrzostw Polski.
Klub Uczelniany AZS zrzesza również działaczy sportowych, którzy
wspólnie ze SWF organizują życie
sportowe młodzieży akademickiej.

Przygotowania do rozgrywek
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Ważnym elementem pracy
dydaktyczno-wychowawczej jest
organizacja międzywydziałowego współzawodnictwa w różnych
dyscyplinach i prowadzenie obozów rekreacyjno-sportowych.
Program przewiduje naukę i doskonalenie jazdy na nartach,
spływy kajakowe i wyprawy rowerowe. Dla studentów Uniwersytetu III Wieku organizowane
są zajęcia z gimnastyki, w siłowni
i nordic walking. Działalność dydaktyczną, sportową i rekreacyjną SWF realizują nauczyciele posiadający uprawnienia trenerskie
i instruktorskie.

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

Domy studenckie, stołówki, opieka zdrowotna,
otwarcie na niepełnosprawnych, system stypendialny

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dysponuje czterema własnymi domami studenckimi o łącznej liczbie
miejsc 1566. Odpłatność za miejsce
w domach studenckich w obecnym
roku akademickim jest zróżnicowana w zależności od standardu pokoju i lokalizacji akademika. Ceny
te kształtują się od 350 do 500 zł.
Lokalizacja domów:
I Dom Akademicki „Bratniak” –
Kraków ul. Jabłonowskich 10/12,
tel. 12 421-33-02
Dom Studencki Nr II „Młodość” – Kraków ul. Urzędnicza
68, tel. 12 633-27-77
Dom Studencki Nr III „Oaza”
– Kraków al. 29 Listopada 48c,
tel. 12 662-51-79
Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”
– Kraków al. 29 Listopada 48b,
tel. 12 662-51-81
Na terenie Krakowa nasi studenci zakwaterowani są również
w Miasteczku Studenckim AGH
(120 miejsc) i płacą miesięcznie
za zamieszkanie 400 zł. Miejsca
są rozdysponowywane centralnie
na podstawie list rankingowych
przesłanych przez dziekanaty naszych wydziałów. Przy rozdziale
miejsc brane jest pod uwagę wiele
czynników tj. dochód, odległość,
niepełnosprawność,
działalność

Kampus przy al. 29 Listopada, akademiki i budynek Wydziału Leśnego
społeczna i inne. Liczba miejsc posiadanych przez Uniwersytet Rolniczy w stosunku do liczby studentów
zamiejscowych pozwala nam na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych studentów w 56%.

STOŁÓWKA STUDENCKA
Uczelnia dysponuje stołówkami studenckimi, które zlokalizowane są:
• na ul. Klemensiewicza 3
– przy domach studenckich
na al. 29 Listopada,
• na ul. Jabłonowskich 10/12
– w I Domu Akademickim
„Bratniak”.
Stołówki wydają obiady abonamentowe wykupywane przez zainteresowanych studentów na podstawie

ważnej legitymacji studenckiej.
Studenci mają do wyboru dwa dania pierwsze, dwa drugie, dostają
też deser i kompot. Na podstawie
wypowiedzi studentów można
uznać, iż posiłki są smaczne, porcje
wystarczająco kaloryczne, a menu
zróżnicowane.

OPIEKA ZDROWOTNA
Studenci Uniwersytetu Rolniczego objęci są bezpłatną opieką
zdrowotną w ScanMedzie. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym obowiązująca
od roku 1997 obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym studentów posiadających obywatelstwo polskie
oraz studentów obcokrajowców.
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Tekst: Marian Skoczeń, specjalista ds. bytowych studentów, Dział Nauczania,
mgr Piotr Gibas, samodzielny referent ds. finansowych, Dział Nauczania

I Dom Akademicki „Bratniak” przy
ul. Jabłonowskich 10/12
Studenci będący członkami rodzin – pozostający na wyłącznym
utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę – mają prawo
do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego do ukończenia 26.
roku życia. W sytuacji, gdy student
ukończył 26. rok życia i nadal studiuje, składkę ubezpieczeniową
wnosi do ZUS Uczelnia. Dodatkowe informacje uzyskasz: ScanMedzie, Kraków, al. Armii Krajowej
5, tel. 12 637 21 00.

OTWARCI
NA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UR jest Uczelnią otwartą na
studentów
niepełnosprawnych.
W roku akademickim 2016/2017
na Uniwersytecie Rolniczym studiuje 130 osób z różnymi rodzajami
i stopniami niepełnosprawności.
Funkcję Pełnomocnika Rektora
ds. Studentów Niepełnosprawnych
pełni dr hab. inż. Joanna Puła.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów

niepełnosprawnych, staramy się ułatwić im dostęp do wiedzy. Gmachy
Uniwersytetu dzięki wykonanym
przed wejściem podjazdom, odpowiednim drzwiom wejściowym,
windom, dostosowanym sanitariatom, a także wydzielonym miejscom
parkingowym są w pełni dostępne
dla niepełnosprawnych studentów,
mających problemy z poruszaniem
się. Wszystkie domy studenckie UR
przystosowane są do pobytu osób
niepełnosprawnych. Posiadają podjazdy, windy i aneksy mieszkalne.
Studenci z tytułu niepełnosprawności mogą ubiegać się o specjalne stypendium – o czym poniżej. Wszyscy studenci niepełnosprawni UR
mają także zapewnioną niezbędną
pomoc medyczną w ScanMedzie.

SYSTEM STYPENDIALNY
FUNKCJONUJĄCY
NA UNIWERSYTECIE
ROLNICZYM W KRAKOWIE
Student może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
• stypendium socjalnego,
• stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych,
• stypendium rektora dla
najlepszych studentów,
• stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia,
• zapomogi.

Stypendium socjalne
Stypendium może otrzymać student, który znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej, tzn. wysokość
dochodu na osobę w jego rodzinie
nie przekracza progu dochodu
ustalonego w Uczelni. Student
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studiów stacjonarnych znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej
może otrzymywać stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż
dom studencki, jeżeli codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymywać
student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem
właściwego organu. Stypendium
przyznawane jest niezależnie
od dochodu studenta na rok akademicki, a jeżeli orzeczenie potwierdza niepełnosprawność na okres
krótszy – do końca tego okresu.

Stypendium Rektora dla
najlepszych studentów
Stypendium takie może otrzymać
student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za
rok studiów wysoką średnią ocen
lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
• pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
przyjęty na te studia w roku
złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem

związane ze studiami lub wybitne
osiągnięcia w sporcie.
Szczegółowe warunki, tryb
przyznawania i wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, maksymalną wysokość tych
stypendiów oraz wzór wniosku
o przyznanie stypendium określa
rozporządzenie ministra szkolnictwa wyższego.

Wyremontowane akademiki prezentują się bardzo okazale
olimpiady międzynarodowej
albo laureatem lub finalistą
olimpiady
przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim,
o których mowa w przepisach
o systemie oświaty,
• drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku
od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił
kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym) na ostatnim
roku studiów pierwszego
stopnia.
Stypendium przyznawane jest
na semestr dla maksymalnie 10%
liczby studentów każdego kierunku
studiów prowadzonego w Uczelni.
Studentów klasyfikuje się
na listach rankingowych każdego
kierunku wg sumy punktów uzyskanych za:

a) wysoką średnią ocen przemnożoną przez współczynnik 10,
b) każde uznane i udokumentowane osiągnięcie naukowe,
artystyczne lub wysoki wynik
sportowy.

Stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia
Stypendium może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Student, który przejściowo znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej
spowodowanej przez zdarzenia losowe (które dotyczą samego studenta
lub osoby prowadzącej ze studentem
wspólne gospodarstwo domowe),
a w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, poważną udokumentowaną
chorobę, śmierć członka najbliższej
rodziny, kradzież, klęskę żywiołową – może ubiegać się o zapomogę.
Świadczenie to nie przysługuje, jeśli
trudna sytuacja materialna nie jest
spowodowana zdarzeniem losowym
– w takim przypadku można ubiegać
się o stypendium socjalne.

Pokoje w „Bratniaku” gwarantują doskonałe warunki do nauki,
fot. mgr Sławomir Szarek
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Zapomoga

Takich warunków nie powstydziłby się niejeden hotel, fot. mgr Sławomir Szarek
Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od daty wystąpienia
zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Student może
otrzymywać zapomogę nie więcej
niż dwa razy w ciągu roku akademickiego. Wniosek o przyznanie
zapomogi powinien być uzasadniony i udokumentowany.

Wyremontowano również węzły
sanitarne, fot. Sławomir Szarek

ZAPAMIĘTAJ, SPRAWDŹ
Student studiujący równocześnie
na kilku kierunkach studiów może
otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, stypendium
rektora dla najlepszych studentów,
zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko
na jednym wskazanym przez siebie
kierunku studiów.
Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy
materialnej na więcej niż jednym
kierunku.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów
kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują
świadczenia pomocy materialnej
dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra
lub równorzędnego, jednakże nie
dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgodnie z tym przepisem pomoc
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materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem
zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy
po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu
studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo
do świadczeń pomocy materialnej.
Wszystkie sprawy związane
ze składaniem wniosku o przyznanie
pomocy
finansowej,
przyznaniem świadczenia i jego
wypłatą należy kierować do właściwego dziekanatu. Na stronie
Uniwersytetu Rolniczego www.
ur.krakow.pl/sprawy-studenckie,
znajdują się wszystkie dokumenty
oraz aktualne akty prawne dotyczące systemu finansowej pomocy materialnej dla studentów.
Stawki stypendiów oraz termin
składania wniosków o przyznanie
świadczeń stypendialnych o charakterze okresowym na dany rok
akademicki ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
samorządu studenckiego.
Kontakt:
Dział Nauczania
al. Mickiewicza 21, pok. 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 76
e-mail:recstud@ur.krakow.pl
www.dn.ur.krakow.pl

Internacjonalizacja UR

Od dawna wiadomo, że podróże
kształcą, a w ostatnim stuleciu,
kiedy podróżowanie staje się
łatwiejsze i bardziej dostępne,
młodzież coraz częściej uzupełnia wiedzę i zdobywa doświadczenia zawodowe poza granicami
macierzystej uczelni i kraju. Program ERASMUS, wcześniej realizowany na Uniwersytecie Rolniczym jako Lifelong Learning
Programme Erasmus, a obecnie
jako ERASMUS+, stwarza takie możliwości wszystkim studentom naszej Uczelni, którzy
zaliczyli pierwszy rok studiów
I stopnia. Oferta innych uczelni,
w których nasi studenci mogą zaliczyć jeden lub dwa semestry studiów w trakcie każdego z trzech

Czeski Uniwersytet Rolniczy, Praga

Uniwersytet w Gandawie – wycieczka naukowa
stopni kształcenia, obejmuje ponad 80 uczelni w całej Europie,
od Portugalii po Turcję. Wśród
nich są znane i wybitne jednostki, jak najstarszy uniwersytet

w Europie – Università degli Studi di Padova, politechniki w Walencji i Madrycie, uniwersytety
w Hiszpanii i Portugalii, w Belgii i Holandii, także znakomite
francuskie szkoły inżynierskie
w Lyonie, Paryżu czy Angers.
Nasi studenci mogą wyjechać
także do krajów sąsiednich –
na Uniwersytet im. G. Mendela
w Brnie, Czeski Uniwersytet
Rolniczy w Pradze, Słowacki
Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
czy na uniwersytety w Monachium, Getyndze lub Fryburgu.
To tylko niektóre propozycje.
Wyjazd na studia do zagranicznej uczelni wymaga przygotowania i uzgodnienia planu studiów,
a także podniesienia kwalifikacji
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Tekst: Elżbieta Kugiel

Nasi studenci z wymiany – Krynica-Zdój 2015

Zajęcia integracyjne w LZD w Krynicy-Zdroju

językowych. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd jest
zobowiązany do zaliczenia testu
językowego on-line przed wyjazdem i drugiego po powrocie. Dla
wszystkich dostępne są darmowe
kursy językowe on-line, oferta obejmuje główne języki UE
i umożliwia uczenie się języka
obcego za darmo, w dowolnym
czasie. Program ERASMUS+
daje możliwość zaliczenia części
studiów za granicą bez konieczności opłaty niekiedy bardzo wysokiego czesnego, a miesięczne

Universitat Politècnica de València

Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Universität für Bodenkultur, Wiedeń

34

stypendia wypłacane studentom
stanowią dofinansowanie kosztów utrzymania.

Program ERASMUS+

Zwiedzamy Muszynę

Uniwersytet w Gandawie – praca w laboratorium

Çukurova Üniversitesi, Adana
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Program ERASMUS+ zapewnia też dofinansowanie kosztów utrzymania przy wyjeździe
na praktykę. Studenci sami
poszukują możliwości praktyk
na uczelniach, w instytutach
badawczych lub w przedsiębiorstwach. Jest to ich pierwsze doświadczenie zawodowe i możliwość nawiązania kontaktów.
Studentom studiów doktoranckich Program Erasmus+ pozwala zdobyć umiejętności konieczne
w dalszej pracy naukowej.
W opinii uczestników wyjazd
na studia lub praktykę Erasmus+
jest cennym doświadczeniem,
istotnym punktem każdego CV,
a też najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy, poznania Europy
i rówieśników z całego świata,
przygodą życia.
W każdym roku Uniwersytet Rolniczy przyjmuje wielokulturową grupę studentów
z Europy (w ramach programu
Erasmus+) i z Kazachstanu
(na podstawie umów dwustronnych), którzy uczestniczą w zajęciach w języku angielskim
przygotowanych na wszystkich
wydziałach. W roku akademickim 2016/2017 rozpoczynamy
także wymianę studentów i nauczycieli w ramach ER ASMUS+
z uczelniami z Kazachstanu
i Białorusi (współpraca z krajami partnerskimi). Uczelnia

Słowacki Uniwersytet Rolniczy
w Nitrze – wspólny posiłek
angażuje się w szereg działań
mających na celu tworzenie międzynarodowej oferty dydaktycznej. Obecnie realizujemy trzy
projekty Programu ER AMUS+
akcja partnerstwa strategiczne.
Ich celem jest opracowanie programu kształcenia dla kierunku
lub specjalności we współpracy
z partnerami z dwóch lub więcej
uczelni w krajach UE.
Z dofinansowania ERASMUS+
korzystają
także
wykładowcy UR wyjeżdżający do uczelni partnerskich
w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych.

Chwila relaksu
Uniwersytet Rolniczy prowadzi także wymianę studentów
i nauczycieli w programie CEEPUS, który w swych założeniach
jest bardzo podobny do programu ERASMUS+.

Podwójny dyplom
Poza programami wymiany
najnowsza oferta edukacyjna
uczelni obejmuje studia dwudyplomowe: international master
of horticultural science (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem
Mendela w Brnie i Słowackim

Uniwersytetem Rolniczym) i business economics (realizowane
we współpracy uniwersytetem w
Nitrze. Każdy semestr studiów
studenci zaliczają kolejno w każdej z uczelni partnerskich i otrzymują dyplom ukończenia studiów
wydany przez każdą uczelnię.
Co roku organizujemy konferencję doktorantów i międzynarodową sesję studenckich kół
naukowych, na które zapraszamy wykładowców i studentów
z uczelni zagranicznych. Uczelnia korzysta z wszelkich możliwości, aby wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i kształcić
absolwentów gotowych podjąć
trudne wyzwania europejskiego
rynku pracy.
Zainteresowanych zapraszamy do Biura Wymiany Międzynarodowej UR.
Kraków, al. Mickiewicza 21,
pok. 116; od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–14.00
tel: 12 662 42 03; 12 662 42 60
e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl;
recint@ur.krakow.pl

Universität für Bodenkultur w Wiedniu – po zajęciach
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Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego
Tekst: mgr Grażyna Wójcik

Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego UR
W 2003 r. w naszej Uczelni została
utworzona jednostka, która funkcjonowała jako Biuro Promocji
Zawodowej. Na mocy zarządzenia
Rektora AR nr 26/2007 r. z 28
września 2007 r. Biuro Promocji Zawodowej zostało połączone
z Sekcją Praktyk Studenckich – tak
powstało Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego. Mgr Grażyna
Wójcik (al. Mickiewicza 21, pokój
nr 21a) zajmuje się: oferowaniem
wszechstronnej pomocy w wyborze drogi zawodowej, udostępnianiem studentom i absolwentom
sprawdzonych ofert pracy i informowaniem o innych możliwościach zatrudnienia w Polsce i za
granicą, gromadzeniem informacji

Studenci chętnie uczestniczą
w warsztatach
o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych i zagranicznych.
Ponadto pracownik Biura
prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
służące ustaleniu predyspozycji
zawodowych i możliwości wyboru
kariery zawodowej oraz przygotowujące do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom
(szkolenia z zakresu doradztwa
personalnego, pisanie CV, listu
motywacyjnego).
Kontakt:
Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 94
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

Warsztaty pomagają także w nabyciu umiejętności pracy zespołowej
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W Polsce rynek pracy wciąż jest wymagający i szczególnie nieprzychylny absolwentom szkół wyższych.
Osoby te najczęściej nie posiadają
doświadczenia zawodowego, którego zazwyczaj wymagają pracodawcy. Taki stan rzeczy staje się wręcz
ich zmorą. Aby ułatwić absolwentom wejście na rynek pracy powstały biura karier, które są pośrednikiem między wychowankami szkół
wyższych a rynkiem pracy. Głównym zadaniem biur karier jest gromadzenie informacji dotyczących
wymagań i potrzeb potencjalnych
pracodawców, a następnie podanie
ich studentom i absolwentom. Również pracodawcy korzystają z usług
biur karier – właśnie tam szukają
kandydatów na praktyki, staże oraz
zatrudniają na wolne etaty.

Biblioteka Główna
Tekst: mgr Elżbieta Czornak

Biblioteka Główna jest bardzo
ważną częścią każdej Uczelni.
To tutaj pracownicy znajdują bazę
do pracy naukowo-dydaktycznej,
a studenci otrzymują wskazówki,
jak szukać książek, czasopism oraz
innych materiałów uzupełniających wiedzę uzyskaną podczas wykładów i ćwiczeń.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego usytuowana jest
w tzw. Budynku Jubileuszowym

przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie. Swoją strukturą obejmuje
także czytelnie na Wydziałach:
Leśnym, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Technologii Żywności
znajdujące się w różnych punktach
Krakowa. Jest miejscem, z którym
studenci powinni „zaprzyjaźnić
się” od początku swoich studiów,
gdyż mogą tutaj znaleźć nie tylko
materiały potrzebne do zajęć, egzaminów, lecz także zdobyć wiele

Czytelnia studencka
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użytecznych informacji niezbędnych dla rozwoju swoich zainteresowań i pasji.
Biblioteka posiada bogaty,
zróżnicowany i odpowiadający
wszystkim specjalnościom Uczelni
księgozbiór. Łączy zadania biblioteki tradycyjnej z elektroniczną,
więc pracownicy i studenci mają
elektroniczne konta umożliwiające
zamawianie i wypożyczanie książek
do domu. W momencie zapisania

Cisza i dobre warunki pomagają w pracy naukowej
organizowanych wystawach, mających charakter zarówno historyczny, jak i współczesny.
Zapraszamy obecnych i przyszłych studentów Uniwersytetu
Rolniczego do częstego odwiedzania naszej Biblioteki, gdzie
spotkają się z profesjonalną
i życzliwą obsługą oraz uzyskają poszukiwaną wiedzę za

pośrednictwem 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
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Biblioteka Główna

się do biblioteki funkcję karty bibliotecznej przejmuje legitymacja
studencka. W czytelniach dzięki
kodom paskowym na książkach
wczytuje się je na na czas korzystania ze zbiorów na tzw. wewnętrzne
konta komputerowe czytelnika.
Na terenie Biblioteki Głównej
i w czytelniach na wydziałach studenci mają zapewniony zarówno
przewodowy jak i bezprzewodowy dostęp do Internetu. Oprócz
dostępu do tradycyjnych dokumentów (książki, czasopisma) czy
zbiorów specjalnych (mapy, normy,
fotokopie) biblioteka oferuje także
dostęp do nowoczesnych źródeł informacji, takich jak bazy danych,
czasopisma elektroniczne, zarówno polskie i zagraniczne z zakresu
rolnictwa, szeroko pojętych nauk
przyrodniczych oraz dziedzin pokrewnych. Biblioteka w interesujący sposób prezentuje zakres swoich
usług informacyjnych na internetowej stronie domowej: http://
biblioteka.ur.krakow.pl. Studenci
mają możliwość korzystania z elektronicznych źródeł informacji
na terenie biblioteki oraz po spełnieniu pewnych warunków – również na komputerach prywatnych.
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).
W Bibliotece Głównej można znaleźć również wiele ciekawych informacji dotyczących
historii Uniwersytetu Rolniczego, a także uczestniczyć w aktualnych wydarzeniach kulturalnych,

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

„Morze Kultury” – tym hasłem
przewodnim kierują się studenci
organizując życie kulturalne dla
całej społeczności akademickiej
Uniwersytetu Rolniczego.
Osoby zainteresowane światem kultury studenckiej poprzez
swoje działania urzeczywistniają
przedsięwzięcia kulturalne na wysokim poziomie, które są w dużej
mierze realizowane przez samych
studentów, a także pracowników
Uniwersytetu Rolniczego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom
Klub Akademicki „ARKA” ma
niezwykle ciekawą ofertę, która
stanowi wspaniałą odskocznię
od uczelnianych trudów i problemów. Studenci spotykają się

Koncerty w „ARCE” przyciągają wielu młodych artystów, fot. Agnieszka Szanduła
w „ARCE”, aby rozwijać swoje zainteresowania i w doskonałej atmosferze spędzić wolny czas z przyjaciółmi oraz znajomymi.

KLAMKA 2015, fot. Agnieszka Szanduła
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NIEKOMERCYJNI – WOLNI
I POMYSŁOWI
„ARKA” jest klubem niekomercyjnym, 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 studenci ze wszystkich wydziałów
oraz studiów międzywydziałowych naszej Uczelni. Nieprzerwanie od 2005 r. na scenie „ARKI” prezentowane

są umiejętności sceniczne
i artystyczne studentów w rywalizacji o przechodni puchar
Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.
• Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA – to jedyny niekomercyjny przegląd
kabaretowy przeznaczony
dla studentów wszystkich
Uczelni. Od początku swego istnienia zyskał miano
najbardziej
prestiżowego
konkursu
kabaretowego
w swojej kategorii. Przegląd
promuje sztukę kabaretową
oraz rozpowszechnia kulturę wśród społeczności
akademickiej z całej Polski.
Amatorskie grupy reprezentujące poszczególne uczelnie
walczą o miano najlepszych
oraz prestiż wśród braci studenckiej. Spotkania spod
znaku dobrego studenckiego
humoru od zawsze cieszą się
pełną salą widzów.

• PrzeglądArka – inicjatywa
promująca amatorskie grupy
artystyczne. Podczas PrzeglądArki można zobaczyć grupy
taneczne, kabarety, zespoły
muzyczne, które jeszcze nie
zdążyły wybić się na ogólnopolskiej scenie.
• Spotkania Podróżnicze –
to cykl spotkań, podczas których postaramy się przybliżyć,

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, fot. Agnieszka Szanduła
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Klub Akademicki „ARKA”

Frittata, fot. Agnieszka Szanduła

kulturę, sztukę i charakterystyczne cechy różnych miejsc
na świecie. O swych podróżach opowiedzą podróżnicy,
którzy tam byli, doświadczyli
czegoś niezwykłego.
• Wieczory Folkowe – muzyka, śpiew, taniec – to nowa,
ciekawa forma podróży w odległe zakątki świata. Na takie
wieczory zapraszane są grupy
artystyczne, które kultywują
folklor właściwy dla danego
regionu na świecie.
• Wyjazdy edukacyjno-kulturowe – promowanie turystyki kulturowej pod szyldem
Uniwersytetu
Rolniczego
na stałe wpisało się w kalendarium realizowanych imprez. Transylwania, Rzym,
Paryż, Wilno, Praga, Lwów
– to kierunki już dobrze znane studentom, którzy przeżyli na wspomnianych wyjazdach niejedną wspaniałą

przygodę. Podróże swą formą przyciągają liczną grupę
podróżników-studentów.
• Podczas Muzycznych Nocy
w ARCE staramy się prezentować działalność różnych
grup muzycznych działających na terenie Krakowa oraz
całego kraju.
• Show Time Karaoke – „każdy śpiewać może…” – właśnie
tak społeczność akademicka
świętuje środek tygodnia,
nabierając pozytywnej energii na kolejne dni. W tym
dniu akceptujemy każdy
TALENT!
• Kulturalny Student UR
– głównym celem projektu
jest szerzenie i propagowanie
wartości kulturowych w środowisku akademickim Uniwersytetu Rolniczego. Aby
ułatwić studentom szerszy
dostęp do kultury wyższej,
Arka organizuje warsztaty,
koncerty i spektakle teatralne

Spotkania Podróżnicze w „ARCE” na trwałe wpisały się do kalendarza
imprez studenckich, fot. Agnieszka Szanduła
oraz udostępnia darmowe zaproszenia do teatrów lub kin
niszowych.
• Działalność charytatywna
i społeczna – popularyzacja idei wolontariatu należy
do sztandarowych zadań Klubu. Najważniejsze projekty,
w których „ARKA” jest organizatorem lub współorganizatorem, to: Koncerty Charytatywne, Dzień Dziecka oraz

Na Wieczory Folkowe zapraszane są grupy z wielu krajów,
fot. Agnieszka Szanduła
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Akcje Krwiodawstwa (tzw.
Wampiriady).
• Filmy nieme z muzyką
na żywo – to swoista podróż
w czasie do początków kinematografii. 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
zatem przyszłych studentów
do udziału w realizacji nowych
ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, które mogą zagościć
na stałe w kalendarium organizacyjnym 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

Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie powstał 2 grudnia
2003 roku. Wtedy to z inicjatywy
prof. dr. hab. Kazimierza Wiecha
zostało zorganizowane pierwsze
spotkanie studentów chętnych
do wstąpienia do chóru. Od tego
dnia minęło już trzynaście lat,
a chór trwa i pod dyrekcją dr Joanny Gutowskiej-Kuźmicz rozwija
się i koncertując promuje Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w Polsce i poza jej granicami. Do chóru
co roku zapisują się nowi chórzyści,
a wiele osób, po ukończeniu studiów, śpiewa w nim nadal, bo chór
łączy i nowych, i dłużej śpiewających. Tu zawiązują się przyjaźnie,

Koncert w Rimini we Włoszech, fot. Bernard Kuś
które trwają długie lata. Tutaj
wielu odkrywa swoje muzyczne talenty i pasję wspólnego śpiewania.

Występ konkursowy Chóru UR na festiwalu w Gdańsku

Na próbach chóru rozbrzmiewają
utwory z różnych stron świata, sakralne, poważne, rozrywkowe, folkowe, patriotyczne. Każdy może
znaleźć coś dla siebie, każdy może
doskonalić swoje umiejętności,
ćwiczyć głos i w doskonałej atmosferze spędzać czas, tworząc piękną
muzykę.
Chór uczestniczy w koncertach organizowanych na Uniwersytecie Rolniczym oraz poza
murami Uczelni. Bierze udział
w uczelnianych spotkaniach
opłatkowych, uświetnia uroczystości inauguracji roku akademickiego i promocji doktorskich
i habilitacyjnych, bierze udział
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Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Tekst: dr Joanna Gutowska-Kuźmicz, dyrygent, dyrektor artystyczny

w koncertach charytatywnych.
Występuje także podczas festiwali i konkursów. Chór Uniwersytetu Rolniczego koncertował na Ukrainie, we Włoszech,
w Czechach, w Macedonii,
w Niemczech, we Francji i w Hiszpanii. Każdy chóralny wyjazd
to niezapomniane przeżycie
i wspaniałe wspomnienia. Chór
wielokrotnie został doceniony
przez profesjonalnych jurorów.
Zdobył ponad 30 nagród i wyróżnień, wśród których najważniejsze to: I miejsce na Festiwalu Cantio Lodziensis w Łodzi
(2005), I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2008), I miejsce
i Złota Struna na Małopolskim
Konkursie Chórów w Niepołomicach (2010), Grand Prix, Nagroda Publiczności oraz nagroda
na Jubileuszowym Otwartym
Turnieju Chórów w Spychowie (2010), Grand Prix Tyskich
Wieczorów Kolędowych (2011),

Inauguracja festiwalu Music Everywhere
Zloty Dyplom, nagroda za najlepsze wykonanie kompozycji
pasyjnej oraz Nagroda Specjalna
TVP na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej (2011),
II nagroda na Ochrydzkim
Festiwalu Chóralnym w Macedonii (2011), dwa Złote Dyplomy, Dyplom Srebrny oraz
III miejsce w kategorii muzyki
ludowej i III Miejsce w kategorii

muzyki katalońskiej na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym Cançó Mediterrania w Lloret de Mar i Barcelonie
(2013), Srebrna Struna na I Ogólnopolskim Festiwalu Cantat viWAT w Warszawie (2016), Srebrne Pasmo na Ogólnopolskim
Festiwalu Współczesnej Muzyki
Chóralnej „Music Everywhere”
w Gdańsku (2016).
Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to miejsce, gdzie
można rozwinąć skrzydła, rozszerzyć horyzonty, poznać zupełnie
nowe rzeczy, odkryć samego siebie, zaprzyjaźnić się i zakochać.
To miejsce ludzi szczęśliwych! Dołącz do nas!
Kontakt:
Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
„Dworek”
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
e-mail: chorar.krakow@gmail.com

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

wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala i stanowią odrębną i oryginalną kulturowo część dziedzictwa Karpat.
Muzyka podhalańska jest pełna
żywiołowości i temperamentu. Instrumentarium stanowią skrzypce
(prym i sekund) lub złóbcoki oraz
basy (instrument zbliżony do wiolonczeli). Tradycyjna kapela góralska składa się z dwojga lub trojga

skrzypiec: prymu i sekundu oraz
basów.
Utwory wykonywane przez
kapelę góralską, czyli „nuty”, są
utworami granymi z pamięci – bez
zapisu nutowego. Przekazywane
z pokolenia na pokolenie melodie
zachowują charakterystyczne motywy. Ich nazwy pochodzą bądź
od sławnych wykonawców, np. „sabałowe”, „bartusiowe”, „duchowe”,

Studencki Zespół Góralski „SKALNI”

Studencki Zespół Góralski „SKALNI” działający na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie powstał
w 1952 r. i skupia młodzież z Podhala i okolic studiującą w uczelniach
krakowskich.
Zespół przedstawia folklor
Podhala w formie tradycyjnej. Repertuar prezentowanych programów odzwierciedla bogactwo tego
regionu. Muzyka, tańce i śpiewy

„SKALNI” wśród gór i skał
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od nazwy kroków tanecznych,
np. „ozwodne”, „krzesane”, lub
od funkcji melodii w obrzędach,
np. „pytackie”, „do ocepin”.
Taniec góralski odznacza się
podobnymi cechami jak muzyka, jest dynamiczny i żywiołowy.
Podstawowym tańcem jest solowy popis pary tanecznej, składający się z kilku odmian kroków
przerywanych
przyśpiewkami
wykonywanymi przez tancerza.
Tańce wykonywane przez kilka
par są układami dopasowanymi
do wymogów sceny i stanowią rozwinięcie tańca jednej pary. Charakterystyczną odmianą tańca jest
zbójnicki – męski taniec grupowy
wykonywany w tempie marsza.
Śpiew podhalański to przede wszystkim „śpiew wierchowy”
wywodzący się z kultury pasterskiej. Jest to śpiew dwu- lub
trzygłosowy z jednym głosem
wiodącym. Charakteryzuje się
on nieregularną rytmiką i zindywidualizowanym stylem wykonawczym. Osobną grupę śpiewów

Jubileusz 60-lecia „SKALNYCH”
stanowią śpiewy wykonywane
do tańca lub przy obrzędach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY –
DOŁĄCZCIE DO NAS
Zajęcia odbywają się w dwóch
grupach: początkującej i zaawansowanej – dwa razy w tygodniu.
Corocznie prowadzone są zapisy
i nabór kandydatów do grupy początkującej, w której od października do lutego odbywa się szkolenie
w zakresie podstawowym zakończone egzaminem wstępnym.

Muzyka, taniec, śpiew – to daje radość
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA
ARTYSTYCZNE OSTATNICH LAT
W każdym roku „SKALNI” odnoszą sukcesy, które zawdzięczają zarówno talentowi, jak i ciężkiej pracy.
Warto jednak w tym miejscu podkreślić nasze największe sukcesy:
Rok 2012
• I miejsce – „Złota Ciupaga”
w konkursie tańca zbójnickiego oraz 3 wyróżnienia dla par
tanecznych w konkursie tańca góralskiego na Karnawale
Tatrzańskim, Bukowina Tatrzańska, 9 lutego 2012 r.
• I miejsce grupy śpiewaczej
dziewczyn.
• I miejsce – śpiew solowy dziewczyny, nagroda indywidualna.
• I miejsce – muzyka, nagroda
indywidualna, na konkursie
muzyki i śpiewu im. A. Knapczyka-Ducha, 29 kwietnia
2012 r.
• I miejsce – grupy śpiewaczej dziewczyn, Przednówek
w Polanach, 6 maja 2012 r.
• II miejsce – w konkursie
śpiewu na Festiwalu Folkloru

Taniec góralski wymaga dużej sprawności fizycznej
2014” w Wielkim Tyrnowie,
15-17 maja 2014 r.
• Nagroda specjalna dla żeńskiej grupy wokalnej 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 Duchową
Nutę, Czarny Dunajec, 7 lutego 2015 r.
• Wyróżnienie – konkurs tańca zbójnickiego – Karnawał
Góralski, Bukowina Tatrzańska, 7 lutego 2015 r.
• III miejsce – „Brązowe
Zbyrkadło” – grupa śpiewacza, Przednówek w Polanach,
Kościelisko, 10 maja 2015 r.
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• I miejsce – grupa śpiewacza
– Majówka na Bachledówce,
Czerwienne, 16 maja 2015 r.
• I miejsce – grupa śpiewacza –
„Sabałowe Bajania”, Bukowina
Tatrzańska, 14 sierpnia 2015 r.
• Wyróżnienie – grupa śpiewacza – Festiwal Folkloru
Ziem Górskich, Zakopane, 24
sierpnia 2015 r.
• Wyróżnienie – Konkurs
Muzyki Podhalańskiej im. T.
Skupnia, Nowy Targ,4 października 2015 r.
• Występy w Chorwacji – wymiana artystyczna z zespołem
KUD Sv. Roko, Sv. Filip i Jakov, 21-28 lipca 2015 r.
Kontakt:
Klub Akademicki „ARKA”
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków
tel. 12 662 51 78
e-mail: skalni@poczta.onet.pl

Studencki Zespół Góralski „SKALNI”

Górali Polskich w Żywcu –
Żywiec, 29 lipca 2012 r.
• II miejsce – w konkursie muzyki na Festiwalu Folkloru
Górali Polskich w Żywcu –
Żywiec, 29 lipca 2012 r.
• III miejsce – w konkursie
śpiewu, grupa dziewczyn, Sabałowe Bajania, Bukowina Tatrzańska, 10 sierpnia 2012 r.
• I miejsce – „Złote Zbyrkadło” dla grupy śpiewaczej
dziewczyn, konkurs śpiewu
na Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich w Zakopanem, 27
sierpnia 2012 r.
Rok 2013
• I miejsce – grupa śpiewacza –
XXIX Muzykowanie na duchową nutę, Czarny Dunajec,
14 kwietnia 2013 r.,
• I nagroda dla muzyki zespołu w konkursie na 47. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 30 czerwca
2013 r.
• III miejsce – „Brązowe
Zbyrkadło” – grupa śpiewacza – Międzynarodowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych
odbywający się w ramach 50.
Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, 26 sierpnia 2013 r.
Rok 2014
• Golden Medal – nagroda
za taniec na międzynarodowym festiwalu pn. V Bulgarian National Championship of Folklor „Euro Folk

Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard”
Tekst: Julia Królik

Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard” zaczął działalność
w 2001 r. jako Sekcja Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Koła
Naukowego Leśników na Wydziale
Leśnym, obecnie stanowi integralną część Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Zespół
zrzesza uzdolnionych muzycznie
studentów Wydziału Leśnego
z różnych lat studiów, którzy pod
okiem wykwalifikowanego muzyka
zajmują się doskonaleniem swoich
uzdolnień oraz kultywowaniem

tradycji łowieckich, w tym grą sygnałów i muzyki myśliwskiej. Sygnaliści uświetniają wiele ważnych
wydarzeń nie tylko z życia Uczelni.
Kierownikiem zespołu jest Karol
Hussarek.
Repertuar zespołu obejmuje
wszystkie sygnały myśliwskie (porozumiewawcze oraz pokotowe),
a także bogatą muzykę myśliwską
wraz z oprawą Mszy Hubertowskiej. Sztandarowym utworem wykonywanym przez zespół jest oficjalny „Hejnał Wydziału Leśnego”,
skomponowany przez Krzysztofa

„Hagard” w pełnym składzie
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Kadleca, kompozytora muzyki
myśliwskiej, przewodniczącego Komisji Muzyki Klubu Sygnalistów
Myśliwskich. Utwór ten uświetnia
wiele uroczystości na Wydziale Leśnym i na Uniwersytecie Rolniczym.
Zespół posiada w swoim dorobku
album muzyczny z muzyką myśliwską, który został wydany z okazji
60-lecia istnienia Wydziału Leśnego w Krakowie w 2009 r., i planuje
nagrać kolejny.
Co roku „Hagard” uczestniczy
w warsztatach gry na rogu myśliwskim, a także wielu regionalnych

z całej Polski mogli poczuć magiczny klimat polowań królewskich
w Puszczy Niepołomickiej. Dzięki
ogromnemu wsparciu Uniwersytetu
Rolniczego, Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krakowie
i zarządów okręgowych Polskiego
Związku Łowieckiego z Nowego
Sącza, Tarnowa i Krakowa konkurs
doczekał się już siedmiu edycji.
Zespół bierze też udział w corocznym Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Wojskiego”, który ma rangę

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

konkursach sygnalistów myśliwskich, reprezentując Uczelnię
w Polsce i za granicą, gdzie zdobywa
liczne nagrody. W 2009 r. z inicjatywy członków zespołu odbył się
I Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”
na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Dzięki temu wydarzeniu
małopolscy sygnaliści mogli po raz
pierwszy uczestniczyć w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Wojskiego”, a uczestnicy

mistrzostw Polski, i z roku na rok
ma w tej dziedzinie coraz większe
osiągnięcia. Podczas XIX Ogólnopolskiego Konkursu „O Róg Wojskiego” w Człuchowie pierwszy raz
w historii istnienia „Hagard” zdobył mistrzostwo Polski w kategorii
sygnałów myśliwskich, a w kategorii muzyki myśliwskiej zajął wysokie, trzecie miejsce. Tym sposobem
sygnaliści z zespołu „Hagard” dołączyli do ścisłej czołówki zespołów sygnalistów w Polsce.
Zespół wzbogaca dźwiękami
rogów liczne wydarzenia i międzynarodowe konferencje poza Uczelnią, organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Krakowie, Zarząd Okręgowy
PZŁ w Krakowie, oraz uświetnia
uroczystości kół łowieckich na terenie Polski południowej.
Obecnie zespół liczy 24 osoby (grupa mistrzowska) i 13 osób
(grupa początkująca) – w której studenci pod okiem instruktora oraz
kierowniczki rozwijają swoje umiejętności gry na rogu, aby w przyszłości dołączyć do reprezentacyjnego
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard”. Opiekunem zespołu jest
dr hab. inż. Krzysztof Słowiński
– Prodziekan ds. Studentów Wydziału Leśnego.

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

Klub „BUDA” jest obecnie miejscem integracyjnym studentów,
pracowników i absolwentów Uniwersytetu Rolniczego. To magiczne
miejsce, którego historia rozpoczęła się w 1959 r., gdy w podziemiach
akademika powstał niewielki klub.
W miarę upływu lat, dzięki prężnej
działalności studentów i przychylności władz Uczelni, klub wzrósł

do rangi ośrodka działalności kulturalnej braci studenckiej (lata siedemdziesiąte). To tu działał legendarny Kabaret Pod Budą, a swoje
pierwsze kroki na scenie stawiał
m.in. Bohdan Smoleń. Z grupy
muzycznej kabaretu powstał działający do dziś sławny zespół Pod
Budą Andrzeja Sikorowskiego
i Anny Treter.

Klub „BUDA”, fot. Agnieszka Szanduła
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W 2013 r. klub został zmodernizowany, a w jego mury tchnięto
nowe życie. Tym samym „BUDA”
stała się niepowtarzalnym miejscem
łączącym ducha historii z nowoczesnym spojrzeniem na klub studencki. Jest to znakomite miejsce
na spotkania, koncerty, wieczory
kabaretowe i tym podobne imprezy.
W klubie „BUDA” cyklicznie odbywają się niekomercyjne imprezy organizowane przez
Radę Programową dla studentów
i absolwentów:
• Scena młodych – inicjatywa
promująca młodych artystów,
pragnących rozwijać swoje talenty i umiejętności. Podczas
koncertów i recitali artyści
amatorzy mają szansę stanąć
przed publiką, sprawdzić swoje siły oraz nabyć bezcennego
doświadczenia scenicznego.
Scena młodych organizowana
jest w ramach projektu Kulturalny Student UR.
• Kabaretowa „BUDA” – aby
tradycji stało się zadość, klub
organizuje wieczory kabaretowe. Impreza ma na celu
rozpowszechnienie
sztuki
kabaretowej pośród społeczności akademickiej oraz

promocję amatorskich grup
artystycznych.
• Spotkania
Podróżnicze
– to cykl imprez z udziałem podróżników. Spotkania mają na celu przybliżenie kultury, sztuki
i charakterystycznych cech
różnych miejsc na świecie.

Przegląd Kabaretowy,
fot. Agnieszka Szanduła

Jeśli myślisz, że podróżowanie jest trudne, niebezpieczne, wymagające wysokich
kosztów bądź nie wiesz, jak
odpowiednio przygotować
się do wyprawy – przyjdź porozmawiać z fascynującymi
ludźmi, skorzystaj z ich doświadczeń i rad!
• Śpiewogranie – co środa każdy może spróbować swoich
sił wokalnych i muzycznych
podczas wpisanego już na stałe w kalendarz Śpiewogrania.
Wydarzenie zrzesza miłośników śpiewu, jak również pasjonatów gry na gitarze, pianinie czy innym instrumencie.
Właśnie tak społeczność
akademicka ładuje baterie
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na drugą część tygodnia, dając upust nagromadzonym
emocjom i energii.
• Wieczory filmowe z muzyką na żywo – to swoista
podróż w czasie do początków 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/

Klub „BUDA”

Spotkanie Podróżnicze, fot. Agnieszka Szanduła

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Tekst: Katarzyna Staszewska, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów Uniwersytetu Rolniczego

URSS reprezentuje wszystkich
studentów, zarówno tych na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Naszym celem
jest ochrona praw, godności
i interesów całej braci akademickiej. Wraz z władzami uczelni
realizujemy zadania dotyczące
dydaktyki i pomocy materialnej.
Dążymy do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków

podnoszenia poziomu wiedzy
i rozwoju. Jesteśmy przedstawicielami w organach kolegialnych Uniwersytetu Rolniczego,
w tym Senatu UR. Opiniujemy
wszystkie akty prawne dotyczące
studentów. Tym samym możemy
śmiało powiedzieć, że Uczelniana Rada Samorządu Studentów wpływa na rozwój naszej
Uczelni. Ponadto URSS bierze

Wigilia URSS, fot. Róża Działach
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czynny udział w działalności
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Porozumieniu Samorządów Studentów
Uczelni Krakowa oraz Porozumieniu Samorządów Studentów
Uczelni Rolniczych. Samorząd
to nie tylko regulaminy i dokumenty. Dzięki prostudenckiej
współpracy z Władzami Uczelni co roku realizujemy szereg

różnych przedsięwzięć, tak aby
każdy znalazł coś dla siebie.
Kilka z nich wpisało się na stałe w nasz kalendarz. Przez cały
rok przewija się wiele inicjatyw,
m.in. Obóz Adaptacyjny „Adapciak UR”, Bal Beana – Otrzęsiny
I Roku, Juwenalia UR, Dzień
Otwarty Uniwersytetu Rolniczego, Wigilia URSS, Ognisko
URSS. Razem z Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego (CKiKU) kreujemy kulturę
studencką poprzez wspólne
zagraniczne wyjazdy, szkolenia
i warsztaty, a także akcje charytatywne, imprezy tematyczne
czy zajęcia artystyczne (Międzywydziałowy Turniej Artystyczny). Dodatkowo organizujemy
zawody bilardowe i squashowe.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS)

Ognisko URSS, fot. Róża Działach

Zjazd Porozumienia Samorządów Uczelni Rolniczych w Krakowie
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Impreza tematyczna – Andrzejki, fot. Róża Działach

Do samorządu nie ma żadnych
zapisów, wystarczą tylko chęci. Jeśli
chcesz poznać nowych ludzi, masz
masę pomysłów i nie wiesz, jak je
zrealizować, zapraszamy do dołączenia do naszego grona. Będziesz
mógł ocenić swoje możliwości, odnaleźć rzeczy, które Cię fascynują,
i poszerzyć swoje horyzonty, będziesz mógł sprawdzić i przezwyciężyć swoje słabości. Obiecujemy,
że nie zostaniesz z tym sam. Nie
jesteśmy grupą zamkniętą, czekamy
na każdego z Was.
Zapraszamy do naszego samorządowego pokoju nr 39, który
znajduje się na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym („Stary Gmach”
ul. Mickiewicza 21).

I Miejsce Bal Bena – Wydział Leśny, fot. Paweł Jach
Szkolenie z praw i obowiązków studenta, fot. Róża Działach
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.pl
fb: www.facebook.com/
SamorzadStudentowUR
oraz
instagram: samorzadstudentowur

Juwenialia UR, fot. Piotr Jach
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Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na poszczególne kierunki studiów (cd.)
PRZEDMIOT

KIERUNKI STUDIÓW

(poziom podstawowy
lub rozszerzony)

Geografia

architektura krajobrazu, biogospodarka, bioinżynieria zwierząt, biologia
stosowana, ekonomia, gospodarka przestrzenna, ichtiologia i rybactwo
śródlądowe, inżynieria biosystemów, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria
środowiska, jakość i bezpieczeństwo środowiska, leśnictwo, ochrona
środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo,
przetwórstwo drewna, 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 stosowana, ekonomia,
geodezja i kartografia, ichtiologia i rybactwo śródlądowe, 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
stosowana, biotechnologia, browarnictwo i słodownictwo, dietetyka,
ekonomia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, ichtiologia
i rybactwo śródlądowe, 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, przetwórstwo drewna,
rolnictwo, sztuka ogrodowa, technika rolnicza i leśna, technologia roślin
leczniczych i prozdrowotnych, technologia żywności i żywienie człowieka,
weterynaria, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie
środowiskiem przyrodniczym, zootechnika

WOS

ekonomia, zarządzanie

Historia

ekonomia, zarządzanie

Język obcy  

j. ang., j. włoski, j. franc.,
weterynaria
j. ros., j. hiszp., j. łac.
i kult. antyczna, j. niem.
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunkach biologia stosowana, 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.

www.ur.krakow.pl

