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Koleżanki i Koledzy,

Oddajemy w Wasze ręce „przewodnik” dla przyszłych studentów Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dowiecie się z niego nie
tylko jaka jest specyfika poszczególnych kierunków studiów, ale również ja-
kie możliwości daje Wam studiowanie w naszej Uczelni. 

Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia w nowoczesnych salach oraz labora-
toriach, ale także praktyki krajowe i zagraniczne. Studia to poszerzenie Wa-
szej wiedzy, w tym nauka języków obcych oraz studia semestralne zagranicą.
Okres studiów to czas nowych znajomości i zażywania „życia studenckiego”
oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.  

To od Was moi Drodzy zależy jak wykorzystacie czas studenckiej młodości –
my dajemy Wam możliwość studiowana w przepięknym „Studenckim” Mie-
ście Krakowie wraz z zapleczem socjalnym (domy studenckie, stołówki, klub
akademicki…) oraz materialnym (stypendia, nagrody, zapomogi…). Waszym
zadaniem jest tak skorzystać z otrzymanej wiedzy i środków pomocowych,
by zdobyć wymarzoną pracę i wspominać okres życia studenckiego. 

Do zobaczenia na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011
w naszej Uczelni!!!  

Rektor

Prof. dr hab. Janusz Żmija 

Akcja Mikołajkowa Wydziałowej Rady  Samorządu Studentów Wydziału Rolni-
czo-Ekonomicznego, fot. Katarzyna Łyduch
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Tekst: Diana Drobniak, studentka II roku Ochrony Środowiska WR-E
Zdjęcia: Mariusz Dacko, Małgorzata Kózka, Anna Gorczyca, Katarzyna Siklucka, Sławomir Królikowski

www.wre.ur.krakow.pl 

Na początek musisz wiedzieć, że…
Uniwersytet Rolniczy to uczelnia
składająca się z siedmiu wydziałów
i dwóch studiów międzywydziało-
wych, na których można kształcić
się na 18 kierunkach. Najbardziej
znanym i najstarszym jest Wydział
Rolniczo-Ekonomiczny, na którym
kształcenie odbywa się na czterech
kierunkach:
• rolnictwo (I i II stopień),
• ochrona środowiska 

(I i II stopień),
• ekonomia (I i II stopień),
• zarządzanie (I stopień).

Wszystkie kierunki prowadzone są
w trybie stacjonarnym i niestacjo-
narnym. Obecnie studia są dwu-
stopniowe – po 3-letnim kształce-
niu można uzyskać tytuł licencjata,
po 3,5-letnim kształceniu tytuł in-
żyniera, a następnie po 1,5 lub 2 la-
tach – tytuł magistra, które są teraz
bardzo cenione przez pracodawców.
WR-E jest przeznaczony dla tych,
którzy mają wiele pasji, m.in. intere-
suje ich fotografia, dziennikarstwo,
marketing, a najważniejsze – polska
przyroda!

Jak się uczymy?
Studenci Wydziału Rolniczo-Eko-
nomicznego mają do swojej dyspo-
zycji zespół bardzo dobrze wyposa-
żonych laboratoriów, aż sześć stacji
doświadczalnych w okolicach Kra-
kowa i Krynicy, trzy pracownie
komputerowe – które nierzadko
służą jako kafejki internetowe dla
studentów oraz sale wyposażone
w sprzęt multimedialny.
Jako jedna z niewielu uczelni w Kra-
kowie oferuje rozpoczęcie nauki języ -
ków obcych już od pierwszego roku
studiowania i rozpoczęła prowadze-
nie przedmiotów w języku angiel-
skim. Po pierwszych dwóch seme-
strach studenci kierunku Rolnictwo
wybierają specjalność: agrobiologia,

Collegium Godlewskiego – budynek Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Dr Katarzyna Gleń w laboratorium
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agroekonomia lub agroturystyka.
W przypadku Ochrony Środowiska
i Ekonomii specjalność wybiera się
na II stopniu studiów: 
Ochrona Środowiska: 
• zagrożenia i ochrona ekosystemów,
• monitoring ekologiczny 

środowiska,
• kształtowanie i rewaloryzacja

 środowiska,
• agroecology 

(w języku angielskim).
Ekonomia:
• Zarządzanie i marketing w agro-

biznesie,
• Ekonomika gospodarki żywno-

ściowej. 

By studiować na Wydziale Rolniczo-
Ekonomicznym należy zdać maturę
z jednego z następujących przedmio -
tów kierunkowych: matematyka,
biologia, chemia, geografia lub in-
formatyka na dowolnym poziomie. 

Pierwszy rok
Jeszcze zanim student pierwszego
roku przekroczy próg Wydziału Rol-
niczo-Ekonomicznego i na dobre
 zacznie poszerzać swoją wiedzę, we
wrześniu ma okazję zapoznać się
z innymi pierwszoroczniakami w ra-
mach obozu adaptacyjno-integracyj-
nego „Adapciak”. Obóz organizo-
wany jest co roku przez Uczelnianą
Radę Samorządu Studentów w miej-
scowości Łącko. Już wtedy można
uczestniczyć szkoleniach z autopre-
zentacji, ogniskach, wycieczkach
w góry i słynnych już  degustacjach
regionalnych trunków.

Gdy już zacznie się rok akademicki
Wydziałowa Rada Samorządu Stu-
dentów WR-E organizuje akcję
„Moja pierwsza sesja”, czyli szkole-
nie, na którym dowiedzieć można
się wielu przydatnych rzeczy doty-
czących sesji egzaminacyjnej (wy-
pełnianie kart egzaminacyjnych,
uzupełnianie indeksów, korzystanie
z systemu USOS), a także otrzymać
rady od starszych kolegów dotyczą-
cych studiowania i nie tylko…
Następnie na żaka czeka już tylko
Bal Beana, co roku w innym klima-
cie, na którym następują otrzęsiny.
Po nich legalnie można brać udział
w uczelnianych Juwenaliach, na któ-
rych goszczą gwiazdy i gwiazdki
polskiej sceny muzycznej.

Terenówki!
Zajęcia terenowe (zwane potocznie
 terenówkami) to najprzyjemniej sza
część studiowania na WR-E. Wy-
jazdy te organizowane są zwłaszcza
w stacjach doświadczalnych UR
i mogą trwać od trzech godzin do
trzech dni. 
W ramach zajęć terenowych można
odwiedzić: krakowskie ZOO, oczysz-
czalnie ścieków, parki narodowe,

Piwnica win

Studenci Wydziału podczas Juwena-
liów na krakowskim Rynku

Studenci podczas Wydziałowej Sesji
Kół Naukowych

Ćwiczenia terenowe
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ogród botaniczny czy muzea, by po-
znać ich działanie i strukturę. Zajęcia
obejmują głównie poznawanie życia
zwierząt i roślin w ich naturalnym
środowisku, badanie gleby, poznanie
metod ochrony środowiska czy spe-
cyfikę pracy w parku narodowym. 
Terenówek w roku akademickim jest
dużo, ponieważ dobry inżynier
 powinien mieć dobre zaplecze teo-
retyczne, ale i praktyczne! 

Praktyki studenckie
Na każdym z kierunków studenci od-
bywają kilkutygodniowe praktyki za-
wodowe, np.: w laboratoriach insty-
tutów naukowych, w przedsiębior-
stwach i gospodarstwach rolniczych.
Dużym powodzeniem wśród studen-
tów Ochrony Środowiska cieszą się
praktyki krajowe w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w Miejskich Przedsiębiorstwach
Wodno-Kanalizacyjnych czy w elek-
trociepłowniach. 

Studenci Rolnictwa – specjalność
agroturystyka – odbywają praktyki
w gospodarstwach agroturystycz-
nych, gdzie uczą się wprowadzania
aktywnych form rekreacji, użytkowa-
nia koni, w tym również wykorzysta-
nia hipoterapii w zajęciach z dziećmi.
Część praktyki z zakresu hotelarstwa
i gastronomii można odbyć w reno-
mowanych hotelach. Nasz Wydział
współpracuje również z Wojewódz-
kim Inspektoratem Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, Agencją Rynku Rol-
nego, Krakowską Hodowlą i Nasien-
nictwem Ogrodniczym „Polan”.

Warto także skorzystać z możliwości
wyjazdu na praktyki zagraniczne do
Anglii, Irlandii, Szwajcarii, Niemiec,
Szwecji czy Norwegii, gdzie studenci
poznają funkcjonowanie klasycznych
gospodarstw rolnych lub agrotury-
sty cznych, firm hodowlanych i ogro -
dni czych, a przy okazji doskonalą
swoje umiejętności językowe. Podczas
praktyki w Irlandii można dodatko -
wo zapoznać się z zasadami pielęgna-
cji pól golfowych albo pracować
przy zbiorach owoców miękkich.

A po praktykach praca?
Po ukończeniu WR-E absolwenci
mogą znaleźć zatrudnienie w orga-
nach administracji centralnej, samo-
rządowej, terenowej, w laboratoriach
naukowych, w parkach narodowych,
w organizacjach ekologicznych, go-
spodarstwach agroturystycznych,
bankach lub założyć własną działal-
ność gospodarczą. 
W poszukiwaniu pracy pomaga stu-
dentom Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego Uniwersytetu Rolni-
czego. Tam można zasięgnąć infor-
macji o aktualnych ofertach pracy, sta-
żach i praktykach, wziąć udział
w różnego typu szkoleniach, a także
złożyć swoje CV w bazie Biura. 
Oczywiście zawsze jest możliwość
pracy na uczel ni i kształcenia się da-
lej na studiach podyplomowych
i doktoranckich. 

Sport
Wychowanie fizyczne na studiach
trwa cały rok. Różni się znacząco
od tego, który prowadzony jest

Dr hab. Michał Kopeć, prof. UR –
Prodziekan WR-E ds. Kierunków:
Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Pokonkursowa wystawa zdjęć „Wieś
w obiektywie”

Zajęcia w terenie

Zajęcia wyjazdowe
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w szkołach ponadgimnazjalnych.
Tutaj każdy może wybrać dyscy-
plinę, która go interesuje, począwszy
od piłki nożnej do koszykówki (jest
opcja również dla dziewczyn), po
piłkę ręczną. 
Największą popularnością cieszą się
zajęcia WF-u z nauki tańca, narciar-
stwa, kolarstwa i jazdy konnej. Ist-
nie je również możliwość łączenia za-
jęć, np. basenu i siłowni. Studentki
mają także możliwość zapisania się
na dodatkowy fitness lub do grupy
cheerleaderek. Pracownicy Studium
Wycho wania Fizycznego organizują
również obozy: narciarskie, kajakar-
skie i rowerowe. 

Dodatkowe wrażenia
Jeżeli dla niektórych studentów sama
nauka to za mało i pragną robić coś
więcej, to mogą realizować się w: 
• aż 11 sekcjach naukowych, które

działają w obrębie Koła Nauko-
wego Rolników (Sekcja Ochrony
Przyrody, Sekcja Fizjologii i Bio-
chemii Roślin i in.) i Ekonomi-
stów (Sekcja Turystyki Wiejskiej,
Sekcja Socjologii i Badań Spo-
łecznych i in.), które dają możli-
wość uczestnictwa i organizacji
szkoleń i obozów naukowych, za-
prezentowania swojej pracy na
wydziałowych konferencjach kół
naukowych oraz na korytarzu
WR-E (najczęściej są to fotografie
młodych pasjonatów wykonane
przez Sekcję Dokumentacji Foto-
graficznej Obszarów Wiejskich);

• WRSS, czyli Wydziałowej Radzie
Samorządu Studentów zrzeszają-

cej aktywistów, którzy chcą robić
coś dla wydziału i nie boją się wy-
zwań (ani dziekanów!), WRSS
jest znana m.in. z akcji zbierania
nakrętek, dzięki którym pomagali
chorym dzieciom w zakupie wóz-
ków inwalidzkich, organizowania
Juwenaliów, imprez wydziałowych,
obrony praw studenta oraz zawsze
otwartych i pomocnych ludzi; 

• dziennikarstwie – na WR-E od
prawie roku działa wydziałowa ga-
zetka studencka – „Agrojurnal”,
w której można znaleźć ciekawe
artykuły, praktyczne informacje,
np. gdzie tanio zjeść oraz wiado-
mości z życia Krakowa redago-
wane przez studentów. „Agrojur-
nal” wciąż się rozwija i ciągle po-
szukuje nowych osób, które mają
choć odrobinę zacięcia dzienni-
karskiego, do pisania i redagowa-
nia tekstów. 

Życie (nie)zawsze kulturalne
Nie samą nauką student żyje – rze-
cze stare przysłowie. Musi też mieć
prawo do zabawy. Jeżeli mieszka się
w akademiku, imprezy to nie pro-
blem. Co jeżeli natomiast mieszka
się samemu lub z rodzicami? Zawsze
można uciec do Arki! 
Arka to klub studencki UR, który
znajduje się przy al. 29-go Listopada
w bliskim sąsiedztwie akademików.
To miejsce spotkań studentów i im-
prez dla całej uczelni, jak np.: Wieś
Party, Andrzejki, Sylwester, czy Bal
Magistra, na których nie brakuje
nigdy hitów muzycznych. 
Odbywają się tam również bale, m.in.

Odczynniki gotowe do analizy

Wysterylizowane kolby 
w laboratorium

Doktorant podczas zajęć
 laboratoryjnych
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wydziałowe, czy ogólnouczelniane. 
Akademiki UR znajdują się przy al.
29-go Listopada oraz w ścisłym cen-
trum Krakowa, tuż przy Rynku
Głównym. Utrzymanie w domach
studenckich waha się od 260 do
320 zł miesięcznie.
Dla studentów przewidziane jest
wiele stypendiów: socjalne, naukowe,
sportowe, na wyżywienie, mieszka-
niowe. Plan zajęć umożliwia także
podjęcie pracy weekendowej lub na
pół etatu. W końcu student potrafi! 

Chwilowa zmiana uczelni
Wraz z wejściem do Unii Europej-
skiej dla studentów polskich uczelni
otworzyły się szeroko drzwi do stu-
diowania na uczelniach zagranicz-
nych. W ramach programu Erasmus,
czyli właśnie wymian zagranicznych,
studenci Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego mogą dokształcać się w:
Austrii, Czechach, Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Sło-
wacji czy Turcji. Warunkiem uczest-
nictwa jest znajomość języka i ukoń-
czenie pierwszego roku studiów.
Jeżeli ktoś za bardzo boi się kon-

taktu z obcym językiem – dla niego
powstał program MostAR, czyli wy-
miana studencka między uczelniami
rolniczymi w całym kraju. Bierze
w nim udział aż 9 uczelni, lecz tutaj
przyjmowani są studenci dopiero po
II roku studiów. 

Atuty Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego: 
• nacisk na wiedzę praktyczną,
• bardzo dobra kadra wykładow-

ców (w pełni dyspozycyjna dla
studentów),

• dobre zaplecze naukowe,
• liczne formy aktywności dla stu-

dentów,
• pogoda ducha, pozytywne nasta-

wienie ludzi,
• przestronne sale do nauki,
• barek z kanapkami domowej

 roboty i zawsze świeżymi droż-
dżówkami,

• dobra lokalizacja (centrum Kra-
kowa) i bardzo dobry dojazd.

…i tylko tutaj spotkasz Rektora UR
przechadzającego się po korytarzu
wśród studentów!

Wywiad z przyszłym magistrantem WR-E – 
Pawłem Piwowarem, studentem V roku 
kierunku Ochrona Środowiska

Jak wspominasz pierwsze lata stu-
diowania na WR-E?
Pierwsze lata były bardzo wesołe.
Poza tym było to spotkanie z czymś
całkowicie nowym i innym, poznawa-
łem wtedy nowych ludzi, przyjaciół;

wiadomo była też integracja poza-
uczelniana.

Dlaczego wybrałeś UR?
Zaraz po liceum przeglądałem listę
wszystkich uczelni krakowskich 

Laboratorium

Zajęcia w sali komputerowej

Studentki podczas ćwiczeń

Polska wieś
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Praktyki są najważniejszym elementem kształcenia
na naszym Wydziale

Jak co roku na naszej uczelni na VI
 semestrze odbywają się praktyki
 semestralne, jako studenci mamy do
odbycia 2-miesięczną praktykę w rol-
nictwie i 2-miesięczną w wybranym
urzędzie. Osobiście odbyłam miesiąc
w oczyszczalni ścieków, gdzie teore-
tyczną wiedzę zdobytą na uczelni za-
częłam wykorzystywać w praktyce.
Przez miesiąc pomagałam w bada-
niach laboratoryjnych, dowiadywa-
łam się o korzyściach płynących
z funkcjonowania oczyszczalni, ochro-
nie środowiska i jakości wody, przed
i po powstaniu oczyszczalni, jak rów-
nież o możliwościach dofinansowania
takich przedsięwzięć. Drugi miesiąc
praktyk spędziłam w RZGW oddział
w Świnnej Porębie, gdzie powstaje
zbiornik wodny. Tam zbierałam wie-
dzę na temat melioracji. Wiedza, jaką
zdobyłam podczas praktyk bardzo
przydała mi się na IV roku studiów,
kiedy właśnie uczyliśmy się o różnych
aspektach melioracji. Ponieważ nasze
praktyki wypadały w semestrze letnim

mieliśmy jeszcze do dyspozycji wakacje
i dlatego standardowe praktyki rolni-
cze, które odbyłam w Anglii przedłu-
żyłam do 5 miesięcy. 3,5 miesiąca spę-
dziłam na małej rodzinnej farmie
kwiatowej, gdzie nauczyłam się nie
tylko sadzenia, pielęgnowania, ale
również nowinek o nawozach, pielę-
gnacji, działalności i funkcjonowania
szklarni i farmy jako całości. Resztę
czasu spędziłam na dużej farmie
z truskawkami. Tam nauczyłam się,
że jedną z zalet praktyk zagranicz-
nych jest spojrzenie od podszewki na
pracę w obcym kraju. 

Z własnego doświadczenia muszę
przyznać, że można trafić dobrze, być
zadowolonym i chcieć wrócić, ale
można się również bardzo rozczaro-
wać i drugi raz się nie zdecydować na
taki wyjazd.

Elżbieta Figiel,
studentka V roku 

kierunku Rolnictwo

i najbardziej zainteresowała mnie
ochrona środowiska na Wydziale Rol-
niczo-Ekonomicznym. 

O czym piszesz pracę magisterską? 
Badanie składu chemicznego róż-
nych gatunków Yerba Mate, czyli
 jakie substancje znajdujemy w her-
bacie z Paragwaju. Jeżeli tylko się
obronię, planuję wyjechać na roku

do Ameryki Południowej skąd wła-
śnie pochodzi Yerba Mate.

I co później? 
Będę sprowadzał Yerba Mate do Pol-
ski, ponieważ chciałbym założyć małą
kawiarenkę, właśnie z herbatą tego
gatunku w swoich rodzinnych stro-
nach, czyli w Oświęcimiu. Mam na-
dzieję, że mi się uda.

Piękno polskiej przyrody powinno być
docenione

Dokumentacja przebiegu studiów

Piękne polskie góry

Żółwie Ninja podczas Juwenaliów
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Jestem studentem piątego roku rolnic-
twa, specjalność agroturystyka. Reali-
zując program nauczania na naszej
Uczelni zdobyłem mnóstwo wiedzy
teoretycznej, szczególnie związanej
z rolnictwem i turystyką na wsi. Oka-
zało się to jednak niewystarczające i po
tych kilku latach spędzonych na wy-
kładach i ćwiczeniach postanowiłem
zdobyć nowe doświadczenia. Najlep-

Zaczynając studia, byłam jak typo wy
student, myślący o przyszłości, o ukoń-
czonych studiach, karierze i rodzinie.
Jednak jak to w życiu bywa i jak to się
często mówi: „Chcesz rozśmieszyć Boga,
to powiedz mu o swoich planach”. 
Właśnie na IV roku dziennych stu-
diów na UJ i na II roku również
dziennych studiów na UR, dowie-
działam się, że zostanę mamą. Ta
„drobna” trudność przewróciła moje
życie do góry nogami. Nie byłam jesz-
cze wtedy szczęśliwą mamą, tylko co
najmniej przestraszoną. Miałam wy-
bór, pójść na urlop dziekański lub spró-
bować powalczyć! 

Stwierdziłam, że podejmę się obu kie-
runków i wychowania malucha. Nie
powiem, że było łatwo, bo bywały mo-
menty, że brakowało sił, dodatkowe
ręce nie wyrastały, a doba za nic
w świecie nie chciała się rozszerzyć do
36 godzin. Jednak następnego dnia,
przekładałam to, co jeszcze wczoraj wy-
dawało się nie przekładalne.

Kiedy urodził się mój synek – Tomek,
niestety sesja czerwcowa okazała się
wrześniową, a bywało i tak, że insty-
tucja babci nie dawała rady. Tomasz
był słuchaczem nie jednego wykładu
czy uczestnikiem ćwiczeń. A do dzi-

siaj jest chyba najlepiej rozpoznawal-
nym dzieckiem UR. 
Mimo takich ekstremalnych sytuacji,
nigdy nie spotkałam się ze złym trakto-
waniem ze strony kadry. Przeciwnie,
z reguły były to głosy aprobaty, że się
staram, że próbuję to jakoś godzić, że
nie zrezygnowałam, bo mogłam prze-
cież wziąć urlop dziekański. Ani będąc
w ciąży, ani studiując z takim malu-
chem, nikt nigdy na mnie krzywo nie
spojrzał czy wyraził dezaprobatę. 

Za co cenię UR? Za swobodę i ela-
styczność. Za to, że każdy z kim się
tutaj zetknęłam czegoś mnie nauczył,

szym wyjściem z sytuacji okazała się
wymiana studencka z uczelnią part-
nerską, w moim przypadku w ramach
programu UCZENIE SIĘ PRZEZ
CAŁE ŻYCIE – ERASMUS. 
Z początku pełen obaw i kompleksów
zacząłem zbierać informacje. Cała
sprawa okazała się banalnie łatwa.
Najpierw wertowanie strony interne-
towej, potem rozmowy z koordynato-
rem wydziałowym oraz uczelnianym.
Zdecydowany i pełen determinacji
 załatwiam formalności – kilka papier-
ków i trafiam do komisji rekrutującej
na poziomie wydziałowym – trochę
stre su i po chwili pełna radość. Wszystko
bardzo łatwe i przystępne dla przecięt-
nego studenta. Jeszcze tylko nieco in-
nych papierków, ustalenia z dzieka-
nem, promotorem i otrzymuję stypen-

dium. Wszystko przygotowane – uczel-
nia za granicą czeka na mnie z szeroko
otwartymi drzwiami. Wyjeżdżam na
pół roku do Republiki Czeskiej na
Mendel University of Agriculture and
Forestry w Brnie. Pobyt tam łączę
z moimi zainteresowaniami, realiza-
cją pracy magisterskiej i chęcią pozna-
nia kultury naszych południowych są-
siadów. Wyjeżdżam pełen zapału
i oczekiwań – muszę tylko kupić dobry
słownik terminologii rolniczej.

Wszystkim zainteresowanym naszą
Uczelnią, życzę łatwej rekrutacji
i szczerze polecam program wymia ny
studenckiej ERASMUS.

Tomasz Wierzbicki, student V roku
kierunku Rolnictwo

ERASMUS – łatwo, miło i przyjemnie

Za co cenię UR? Za swobodę i elastyczność!

Studenci z samorządu lubią pracę, ale
i zabawę (z kubkami w ręce Tomasz
Wierzbicki)
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otworzył mi kolejne drzwi. Poszerzył
horyzont i pokazał co jeszcze zostało
do zdobycia i jak wiele mogę się jesz-
cze nauczyć. Za to, że przychodząc na
uczelnię z uśmiechem, zawsze z nim
wychodziłam. Za to, że nie miałam
żadnych problemów mimo mojego  od -
miennego stanu czy zaistniałej sytua -
cji. I za to, że naprawdę bywało weso ło
i to nie tylko za sprawą mojego syna.

Studiowałam na dwóch uczelniach,
które są kompletnie różne. Po prostu
inne i skierowane do różnych osób. Na
UR znalazłam przyjaciół, a w grafiku
zawsze był na wszystko czas i miejsce.
Doceniam, że było miejsce i na naukę,
na żarty i na kawę. A jako mama,
również miałam czas dla własnego
dziecka. Ja mogłam się uczyć i zdoby-

wać szlify, a mój synek miał mamę,
choć na chwilę dla siebie! 
Na UR zawsze mogłam powiedzieć co
chciałam, co mi się podoba co nie,
czego jest za dużo, a czego brakuje, jak
jest, a jak być powinno! Miło, że ktoś
zawsze brał pod uwagę nasz głos! 

Dzisiaj to już finisz, bo to prawie
ostatni 10 semestr. To naprawdę miłe
5 lat mojego życia, a do niektórych
wspomnień nieraz się jeszcze uśmiech -
nę. Wiele się nauczyłam, zdobyłam
praktyczną wiedzę, a uczelnia wnio-
sła w mój światopogląd wizję, jak po-
winien wyglądać uniwersytet, jaki po-
winien być kontakt studenta z wykła-
dowcą, gdzie znaleźć najlepszych
przyjaciół oraz, że można studiować
z uśmiechem na twarzy. Nawet będąc

już młodym rodzicem, tak jak ja! To
jest dowód na to, że można, i że wy-
starczy tylko chcieć. Kiedy potrzebo-
wałam pomocy, wystarczyło o nią
tylko poprosić!

Adrianna Nowicka-Połeć, 
studentka V roku 

kierunku Ochrona Środowiska

Jestem prezesem w wieku 21 lat!

Na WR-E znalazłem się, ponieważ
zawsze dążę do celu, chciałem połą-
czyć dwie pasje i robić to, co lubię.
Jedną z moich pasji jest biologia – to
za sprawą malutkiej Drosophila
 melanogaster. Druga odezwała się
jeszcze w trakcie nauki w liceum i wy-
wodzi się z mojego przywódczego
 charakteru. Kierunek Zarządzanie
w agrobiznesie pozwolił rozwijać obie
te pasje.
Dostałem się na wymarzone studia,
a już po kilku tygodniach studenci mo-
jego kierunku docenili mój charakter
i wybrali na Starostę roku. Zaczyna-
jąc studia nie miałem jednak zielo-
nego pojęcia jak to wygląda, udałem

się, więc do Wydziałowej Rady Samo-
rządu Studentów – tam mili studenci
przygarnęli mnie. Po dwóch miesią-
cach wiedziałem już co, gdzie się zała-
twia, sprawdziłem się jako Starosta,
ale chciałem zrobić coś więcej.
Zacząłem pomagać w akcji charyta-
tywnej prowadzonej przez URSS.
Zbieraliśmy zakrętki, by pomóc
 małemu chłopcu zdobyć wózek inwa-
lidzki. Chciałem rozpropagować
 akcję, zrobiłem stronę internetową,
na której informowałem ludzi jak
można pomóc chłopcu. Wspólnie z in-
nymi studentami wypromowaliśmy
akcję, która nabrała charakteru ogól-
nopolskiego. Ja zostałem jednym z ko-

ordynatorów akcji: „Zakrętki.info –
Pomagamy nie tylko przyrodzie…” To
właśnie hasło reklamowe było kolej-
nym impulsem do tego by zrozumieć,
że powinienem zrobić coś własnego,
bez udziału  innych.

Opuszczamy mury uczelni z wiedzą
teoretyczną i praktyczną

Studentka V roku Ochrony Środowiska
Adriana Nowicka-Połeć z synem
 Tomkiem



12

Takiego klimatu nie ma na
żadnej innej uczelni!

W tym roku ukończyłem Uniwersytet
Rolniczy, obroniłem z sukcesem pracę
magisterską, choć przyznam szczerze,
że żałuję, bo przedłużyłbym studia
jeszcze o kilka lat. Dzisiaj jestem
przedstawicielem handlowym i sprze-
daję systemy alarmowe dla ochrony
domów i sklepów, samochodów itd.
Z czasów studiów najmilej wspomi-
nam klimat, jaki panował wśród stu-
dentów, podejrzewam, że na żadnej
innej uczelni takiego nie ma! 

W akademiku nigdy nie zamieszka-
łem. Spotkałem się jednak z opiniami,
że panuje tam niesamowita atmosfera
i klimat.

Tomasz Gronek, 
absolwent WR-E

Rozwijam się naukowo…

O wyborze dalszej drogi życiowej po
ukończonych studiach decydować
może wiele czynników. U mnie w du-
żej mierze był to przypadek. Ostatni
rok studiów związany z przygotowa-
niem pracy magisterskiej, a także epi-
zod w kole naukowym sprawiły, że
odkryłem w sobie naukowego bakcyla.
W międzyczasie zderzyłem się z ab-
surdem rynku pracy i ostatecznie
 zapadła decyzja. Studia doktoranckie
dały mi wiele możliwości rozwoju,
 zarówno intelektualnego jak i inter-

personalnego. Szybko przekonałem
się, że studia doktoranckie to nie spo-
sób na szybką, błyskotliwą karierę.
Raz po raz pojawiają się nowe
 wyzwania, którym często trudno
sprostać. Nieraz praca wymaga po-
święcenia długich godzin na żmudne
analizy, opracowanie wyników, nie-
ustanne dokształcanie się, doczytywa-
nie. To zajęcie dla ludzi pracowitych
i przede wszystkim zdeterminowa-
nych, dla których porażka to dopiero
początek poszukiwań. Oczywiście
doktorant może liczyć na pomoc.
W katedrze trafiłem na zespół świet-
nych naukowców, a zarazem życzli-
wych ludzi, którzy w razie potrzeby
służą pomocą i radą. To bardzo
ważne i potrzebne. Gdybym miał
 wybrać najważniejsze cechy, które
doktorantowi się przydają, byłaby to
cierpliwość i pokora. Cierpliwość
względem samego siebie i pokora wo-
bec faktu, że moja wiedza jest wciąż
tak mała.

Marcin Setlak 
– doktorant WR-E

Tak też się stało – od pół roku posia-
dam własną Agencję Reklamową, je-
stem prezesem w wieku 21 lat! Tak, to
możliwe! Wiedza, którą zdobyłem na
WR-E pomaga mi realnie spełnić
moje aspiracje. W dniu dzisiejszym
ciągle mi mało zarządzania.
 Wydziałowa Rada Samorządu Stu-

dentów wybrała mnie na stanowisko
v-ce Przewodniczącego WRSS. To
wszystko jest w zasięgu Waszych rąk –
musicie tylko dobrze wybrać!

Michał Żukrowski
student III roku kierunku 

Zarządzanie w agrobiznesie

Doktorant Marcin Setlak w laborato-
rium Katedry Chemii i Fizyki

Tomek Gronek już na studiach wie-
dział że zajmie się Ekonomią – to on
trzyma znak drogowy Ekonomia
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The Faculty of Agriculture and Economics is the oldest of the University of
Agriculture faculties tracing its origins to the Agronomic Studies created in
1890 within the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University of Cra-
cow, which in 1923 was transformed into an independent Faculty of Agri-
culture of the Jagiellonian University. The Faculty was a basis for establi-
shing a separate College of Agriculture in 1953.

There are over 3200 students enrolled in various programmes provided by
the Faculty of Agriculture and Economics which offers both full time and
part-time (weekend) programmes in the fields of: 
• Agriculture (specialisations: Agroeconomics, Agrobiology, Agritourism), 
• Management (specialisation: Marketing and Management in Food Eco-

nomy), 
• Environmental Protection,
• Economy. 

Our major research areas are: 
• studies on growth and development of different crops, interdependence

of seed yield and selected plant morphological traits, 
• cultivation of meadows and pastures, mountain farming, management of

green areas, 
• ecological microbiology of soil and water, eco-toxicology of soils – myco-

toxins, nitrosamines, 
• physiological bases of plant resistance to environmental stress, 
• application of biotechnological methods for improvement in plant

 breeding, cytogenetics of crops, 
• physico-chemical starch modifications, metal ions in the natural

 environment,
• productivity of crop rotations under various site conditions; ecology,

 distribution of weeds, weed control, 
• fertilisation and yield quality; heavy metals in contaminated soils, utilisa-

tion of industrial and municipal wastes in agriculture, new fertilisers, 
• assessment of soil forming value of selected lithostratygraphic units of

Carpathian Flysh, relations between soil properties (humus compound
composition) and natural plant communities in mountain areas, 

• marketing and market for agri-food products, multifunctional rural
 development, 

• current state and perspectives for international agriculture development, 
• agriculture and rural development in the European Union, 
• sociology of rural areas and agriculture, some problems of rural

 development.

Studentka WR-E podczas Juwenaliów

Praca w laboratorium…

…i prace polowe

Wydziałowa Sesja Kół Naukowych
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Krótka historia 
Studia leśne na poziomie akademic-
kim mają w Krakowie długą tradycję.
Ich początek nierozerwalnie zwią-
zany jest z historią studiów rolni-
czych, sięgającą początku XIX
wieku. Opracowany przez Hugona
Kołłątaja i zatwierdzony w 1780
roku przez Komisję Edukacji Naro-
dowej projekt reformy Akademii
Krakowskiej przewidywał utworze-
nie w jej strukturach katedry rolnic-
twa. Katedra ta została powołana
przy Wydziale Filozoficznym
w 1806 roku i działała początkowo

tylko przez 3 lata. Ciągłość akade-
mickich studiów rolniczych w Kra-
kowie datuje się od powstania
w 1890 r. przy Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego
trzyletniego Studium Rolniczego,
w którego ramach od samego po-
czątku prowadzono systematyczne
wykłady z zakresu nauk leśnych. Pro-
wadził je początkowo doc. Aleksan-
der Nowicki. W 1919 r. dla potrzeb
tegoż Studium utworzona została
Samodzielna Katedra Leśnictwa.
Katedrę zorganizował i kierował nią
przybyły w tym celu ze Lwowa Sta-
nisław Sokołowski – wybitny leśnik,
profesor Wyższej Szkoły Lasowej we
Lwowie. Jednak dopiero po II wojnie
światowej można zaobserwować
w Krakowie wzrost aktywnej dzia-
łalności w zakresie nauk leśnych.
Stało się to w dużej mierze za sprawą
dramatycznych losów pracowników
Wydziału Lasowego Politechniki
Lwowskiej, którzy zmuszeni zostali
do opuszczenia Lwowa i szukania
schronienia poza jego granicami.
Wielu z nich znalazło je w Krakowie.
Niestrudzonym organizatorem tych
studiów był wówczas prof. dr
 Dezydery Szymkiewicz. To z jego

Budynek Wydziału Leśnego

Inauguracja roku akademickiego
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inicjatywy już we wrześniu 1945 r.
zostały uruchomione Wyższe Kursy
Leśne przy Instytucie Badawczym
Leśnictwa w Krakowie. Stały się one
zalążkiem Sekcji Leśnej powołanej
w październiku 1946 roku w ramach
Wydziału Rolniczego UJ, który zo-
stał przemianowany na Wydział Rol-
niczo-Leśny z dwoma niezależnymi
sekcjami: Rolniczą i wspomnianą
Leśną. Na mocy Rozporządzenia
Ministra Oświaty z 27 września
1949 r. Sekcja Leśna została prze-
kształcona w samodzielny Wydział
Leśny. Pierwszym jego dziekanem
był prof. dr hab. Tadeusz Gieruszyń-
ski. Prężnie działający Wydział zo-
stał, niestety, w 1951 r. postawiony
w stan likwidacji, co wiązało się ze
wstrzymaniem naboru studentów na
I rok studiów. Kontynuowano nato-
miast proces dydaktyczny na wyż-
szych latach. W wyniku reorganiza-
cji szkolnictwa wyższego, na bazie
dwóch wydziałów: Rolniczego i Le-
śnego, utworzono w 1953 roku
Wyższą Szkołę Rolniczą w Krako-
wie. Wydział Leśny został definityw-
nie „zwinięty” w 1954 roku. Do tej
pory nie są w pełni wyjaśnione przy-
czyny podjęcia tej decyzji. W 1963
roku Wydział Leśny został reakty-
wowany w strukturze WSR, otrzy-
mując na swoją siedzibę kamienicę
przy ul. św. Marka 37. Od 1982 roku
siedziba Wydziału Leśnego znajduje
się w budynku położonym przy al.
29 Listopada 46. Wydział posiada
pełne prawa uniwersyteckie do nada-
wania stopni naukowych i występo-
wania z wnioskiem o nadanie tytułu

profesora w dziedzinie nauk leśnych,
w dyscyplinie leśnictwo. Obecnie
w jego strukturach działa 14 samo-
dzielnych katedr.

Oferta edukacyjna
Kształcenie studentów na Wydziale
Leśnym realizowane jest w systemie
2-stopniowych studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych. Studentom
studiującym systemem stacjonar-
nym proponowane są dwie specjal-
ności: Gospodarka Leśna (GL)
i Ochrona Zasobów Leśnych
(OZL). Na studiach niestacjonar-
nych realizowana jest specjalność
Gospodarka Leśna (GL). 

STUDIA STACJONARNE
Studia I stopnia trwają 7 semestrów
i pozwalają na uzyskanie tytułu za-
wodowego inżyniera. Rekrutacja
odbywa się na Kierunek Leśnictwo,
ale studia rozpoczynają się już we-
dług wybranych przez zainteresowa-
nych kandydatów specjalności: Go-
spodarka Leśna (GL) lub Ochrona
Zasobów Leśnych (OZL). W ra-
mach każdej specjalności studenci
mają do wyboru po 2 specjalizacje.
W ramach specjalności GL są to:
„Leśnictwo wielofunkcyjne” (LW)
i „Technika i wykonawstwo prac le-
śnych” (TWL), zaś w obrębie spe-
cjalności OZL: „Leśnictwo w wa-
runkach naturalnych” (LN) lub „Le-
śnictwo w rejonach przemysłowych”
(LP). Wyboru dokonuje się w trak-
cie I-szego semestru, a specjalizacja
wdrażana jest od semestru drugiego.
Plan studiów obejmuje 2466 godzin

Ćwiczenia – podstawy geomatyki 
w leśnictwie

Wspólna analiza obrazu 
trójwymiarowego

Omówienie wyników 
prac ćwiczeniowych

Ćwiczenia terenowe Monitoring
 Ekologiczny – Święty Krzyż ŚPN
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zajęć na GL oraz 2464 godzin zajęć
na OZL. Niezależnie od specjaliza-
cji program obejmuje 210 punktów
ECTS w toku 7 semestralnych stu-
diów, rozłożonych stosunkowo rów-
nomiernie, po ok. 30 punktów na
semestr. Poza możliwością wyboru
całych grup przedmiotów w formie
specjalizacji, studentom oferuje się
także przedmioty do wyboru w for-
mie elektywów. Specjalności wyraź-
nie się różnią udziałem przedmio-
tów o nachyleniu technicznym
(GL), bądź przyrodniczo-ochro-
niarskim (OZL), a zróżnicowanie
jest pogłębione oferowanymi specja-
lizacjami. Udział ćwiczeń tereno-
wych wynosi 17-18 proc. liczby go-
dzin zajęć w toku studiów. Absol-
went jest przygotowany do podjęcia
studiów drugiego stopnia.
Studia II stopnia trwają 3 semestry
i pozwalają na uzyskanie tytułu za-
wodowego magistra inżyniera. Re-
krutacja odbywa się na kierunek Le-
śnictwo, ale studia rozpoczynają się
już według wybranych przez zainte-
resowanych kandydatów 2 specjal-
ności: Gospodarka Leśna (GL) lub
Ochrona Zasobów Leśnych (OZL).
Plan studiów obejmuje 900 godzin
zajęć na obu specjalnościach, z tego
27 proc. stanowią przedmioty do
wyboru (w tym 30 godzin w języku
obcym). Niezależnie od specjalizacji
program obejmuje 90 punktów
ECTS w toku 3 semestralnych stu-
diów, rozłożonych stosunkowo rów-
nomiernie, po ok. 30 punktów na
semestr. Studia cechują się wysokim
udziałem godzin przedmiotów kie-

runkowych i zorientowane są na do-
skonalenie wiedzy oraz rozwinięcie
umiejętności nabytych przez inży-
nierów, którzy ukończyli studia na
kierunku leśnictwo lub pokrewnym.
Po ukończeniu studiów możliwe jest
dalsze doskonalenie się poprzez stu-
dia III stopnia (doktoranckie) lub
podyplomowe.
Absolwent jest przygotowany do: za-
pewnienia trwałości funkcjonowania
ekosystemów leśnych; sporządzania
i realizacji planów gospodarczych,
ochronnych i finansowych; projek-
towania i realizacji inżynieryjnego
zagospodarowania lasu; prowadze-
nia nadzoru nad wykonawstwem
prac leśnych oraz doskonaleniem
 poziomu ich technizacji. 

Specjalność Gospodarka Leśna
Ten profil kształcenia nastawiony
jest na przygotowanie specjalistów
do pracy w jednostkach administra-
cji Lasów Państwowych oraz w fir-
mach związanych z leśnictwem.
 Cechuje go większa liczba godzin
 zajęć z przedmiotów takich, jak:
 maszynoznawstwo leśne, hydrologia
i urządzenia wodno-melioracyjne,
konserwacja i eksploatacja maszyn,
czy  mechanika techniczna. 

Specjalność Ochrona Zasobów
 Leśnych
Profil kształcenia na tej specjalności
nastawiony jest na przygotowanie
specjalistów do pracy w obszarach
szczególnie chronionych. Poza
przedmiotami ogólnymi, podstawo-
wymi i leśnymi znaczną część w pro-

Ćwiczenia terenowe z Ekologicznych
Podstaw Hodowli Lasu, Nadleśnictwo
Miechów

Ćwiczenia z Dendrometrii

Ćwiczenia terenowe z Dendrometrii

Elektyw, Kartowanie technikami DGPS
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gramie studiów zajmują zagadnienia
specjalistyczne, takie m.in. jak: pla-
nowanie przestrzenne, architektura
krajobrazu, ochrona przyrody i dóbr
kultury oraz przygotowanie do pro-
wadzenia szeroko pojętej edukacji
ekologicznej społeczeństwa.

STUDIA NIESTACJONARNE
Studia organizowane są w formie 8-
10 tzw. zjazdów w semestrze. Ich
program jest w pełni kompatybilny
z realizowanym systemem stacjonar-
nym, co sprawia, że studenci studiów
niestacjonarnych uzyskują kwalifika-
cje porównywalne z kwalifikacjami
studentów studiów stacjonarnych
i umożliwiają uzyskanie tytułu za-
wodowego inżyniera. 
Studia I stopnia trwają 8 semestrów.
Od 2-go semestru prowadzone są
dwie specjalizacje „Leśnictwo wielo-
funkcyjne” (LW) i „Technika i wy-
konawstwo prac leśnych” (TWL).
Wyboru specjalizacji dokonuje się
w trakcie I-szego semestru. Plan stu-
diów obejmuje 1460 godzin zajęć.
Program obejmuje 210 punktów
ECTS w toku 8 semestralnych stu-
diów, rozłożonych po ok. 23-27
punktów na semestr. Poza możliwo-
ścią wyboru całych grup przedmio-
tów w formie specjalizacji, studen-
tom oferuje się także przedmioty do
wyboru w formie elektywów. Udział
ćwiczeń terenowych wynosi ok. 15
proc. liczby godzin zajęć w toku
 studiów.
Studia II stopnia trwają 3 semestry
i umożliwiają uzyskanie tytułu zawo-
dowego magistra inżyniera. Cechują

się one wysokim udziałem godzin
przedmiotów kierunkowych i zorien-
towane są na doskonalenie wiedzy
oraz rozwinięcie umiejętności naby-
tych przez inżynierów, którzy ukoń-
czyli studia na kierunku leśnictwo.
Studia oferują 90 punktów ECTS.

STUDIA PODYPLOMOWE
Oprócz studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych Wydział prowadzi
także studia podyplomowe oraz
uczestniczy w studiach doktoran -
ckich prowadzonych centralnie przez
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Na Wydziale Leśnym aktualnie ofe-
rowane są następujące studia pody-
plomowe: Genetyka i Selekcja
Drzew Leśnych, Gospodarka Ło-
wiecka i Ochrona Zwierzyny,
Ochrona Przyrody im. S. Myczkow-
skiego, Plantacyjna Uprawa Drzew
i Krzewów Szybkorosnących, Użyt-
kowanie Lasu i Transport Leśny
oraz Siedliskoznawstwo Leśne.

Zajęcia terenowe z Dendrometrii

Ćwiczenia terenowe z Budownictwa
drogowego

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
w Puszczy Niepołomickiej
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Oferta edukacyjna 
w języku angielskim
Zajęcia fakultatywne „Elektywy” do
wyboru w trakcie studiów.

Działalność dydaktyczna
Program studiów leśnych jest zgodny
z obowiązującymi standardami
kształcenia. Obejmuje on treści
w kilku zakresach tematycznych.
Przedmioty typowe dla nauk leśnych
jak: urządzanie lasu, hodowla lasu,
nasiennictwo, szkółkarstwo i selek-
cja, fitopatologia leśna, entomologia
leśna, ochrona i użytkowanie lasu,
kształtują sylwetkę absolwenta jako
świadomego gospodarza dbającego
o zachowanie i pomnażanie powie-
rzonych mu dóbr w interesie wła-
snym i przyszłych pokoleń, traktują-
cego trwałość lasu jako podstawowy
element zachowania jego produkcyj-
ności i różnorodności. Treści przeka-
zywane w ramach kursów uwzględ-
niają specyfikę lasu o charakterze
 naturalnym, typowych lasów gospo-

darczych, upraw plantacyjnych i la-
sów w rejonach przemysłowych.
Wiedza przekazywana w ramach
przedmiotów inżynieryjno-tech-
nicznych takich jak: maszynoznaw-
stwo, inżynieria leśna, użytkowanie
lasu i transport leśny, budownictwo,
hydrologia, geomatyka pozwalają na
prowadzenie nadzoru w tym zakre-
sie oraz doskonalenie poziomu tech-
nizacji prac leśnych. W zakresie na-
uczania dużo miejsca poświęca się
problematyce przyrodniczych pod-
staw gospodarki leśnej kładąc nacisk
na zrozumienie powiązań pomiędzy
siedliskiem i biocenozą, które stano-
wią o trwałości ekosystemu, a także
zachowaniu pierwotnego piękna lasu
jako źródła inspiracji i natchnienia.
System kształcenia pozwala absol-
wentom sprostać wyzwaniom, które
 niesie XXI wiek, w zakresie informa-
tyzacji, modelowania procesów
 zachodzących w środowisku, przed-
sięwzięć promocyjnych i marketin-
gowych oraz nowoczesnego zarządza -
nia przedsiębiorstwem z uwzględ-
nieniem zasad współczesnej myśli
ekonomicznej. W zmieniającej się
rzeczywistości szeroka i wieloaspek-
towa wiedza z zachowaniem tradycji
studiów leśnych zwiększa konkuren-
cyjność absolwentów na rynku pracy,
umożliwiając łatwe przekwalifiko-
wanie się oraz zatrudnienie w wielu
działach gospodarki. Studentom
proponowane są wszystkie, właściwe
uczelni akademickiej formy kształce-
nia. Są to: wykłady, ćwiczenia
 laboratoryjne, projektowe i audyto-
ryjne oraz seminaria specjalizacyjne. 

Ćwiczenia terenowe Ochrona Środowiska, Bukowno Nadleśnictwo Olkusz

II Ogólnopolska Konferencja Studen-
tów Leśnictwa, Białowieża 2009

Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony
Przyrody Obóz naukowy – 
Beskid  Niski 2008
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Znaczna część godzin dydaktycznych
to elektywy lub tzw. przedmioty do
wyboru, licznie oferowane przez pra-
cowników Wydziału. Elektywy pro-
wadzone są w języku polskim, angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim. Zdo-
bytą wiedzę teoretyczną studenci mają
możliwość zweryfikować i utrwalić
w praktycznym zastosowaniu pod-
czas ćwiczeń terenowych. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt, że
w trakcie studiów, poza wiedzą leśną,
studenci zdobywają bardzo prak-
tyczną wiedzę z zakresu informatyki,
geomatyki oraz metod przetwarzania
i analizy danych prowadzone w La-
boratorium GIS i Teledetekcji. Obej-
mują one  zagadnienia: Systemów In-
formacji Przestrzennej (SIP/GIS),
fotogrametrii cyfrowej, teledetekcji
i Globalnych Systemów Nawigacji
Satelitarnej (GNSS). Program dy-
daktycz ny oraz przedmioty fakulta-
tywne realizowane są w dwóch no-
woczesnych pracowniach: GIS oraz
Fotogrametrii, w których studenci
mają do dyspozycji m.in. oprogramo-
wanie ArcGIS (ESRI) oraz fotogra-
metryczne stacje cyfrowe VSD-AGH
oraz Dephos.

Praktyki i zajęcia terenowe
Celem praktyk jest weryfikacja
i utrwalenie przyswojonej przez stu-
dentów wiedzy teoretycznej. Doko-
nuje się to poprzez: ćwiczenia tere-
nowe, praktyki produkcyjne, prak-
tyki dyplomowe. 
Ćwiczenia terenowe stanowią od 8-
18 proc. ogólnej liczby godzin dydak-
tycznych przeznaczonych na realiza-

cję programu studiów, zależnie od ro-
dzaju studiów (I lub II stopnia). Re-
alizowane są na wszystkich latach stu-
diów i odbywają się przeważnie w la-
sach doświadczalnych Wydziału
Leśnego położonych w Krynicy lub w
lasach nadleśnictw zlokalizowanych
w pobliżu Krako wa. Studenci na ćwi-
czeniach terenowych w Krynicy za-
kwaterowani są w charakteryzującym
się wysokim standardem zakwatero-
wania Zamiej scowym Ośrodku Dy-
daktycznym. Dzięki ścisłej współ-
pracy z administracją Lasów Pań-
stwowych oraz Parków Narodowych,
znaczna część ćwiczeń terenowych
i praktyk magisterskich odbywa się
w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie i Katowi-
cach oraz Parkach Narodowych, mię-
dzy innymi: Tatrzańskim, Babiogór-
skim, Ojcowskim, Gorczańskim
a także Magurskim i Roztoczańskim.
Wydział posiada także 4 stacje tere-
nowe: z zakresu nasiennictwa, szkół-
karstwa i selekcji drzew leśnych, ho-
dowli lasu, zoologii leśnej i łowiec-
twa oraz badań fitoklimatycznych,
w których realizowane są zajęcia
praktyczne ze studentami na ćwi-
czeniach terenowych. 
Obok ćwiczeń terenowych realizo-
wanych w trakcie trwania roku
 akademickiego, po pierwszym, lub
drugim roku studenci studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych odby-
wają 1 miesięczną praktykę produk-
cyjną w nadleśnictwach oraz Parkach
Narodowych. Nie dotyczy to absol-
wentów techników leśnych i praco -
 wników terenowych nadleśnictw. 

KNL sekcja geomatyki – pomiary 
terenowe

Obóz naukowy w Białowieży

Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony
Przyrody Obóz naukowy – 
Małe  Pieniny 2008

Obóz Naukowy KNL Geomatyki
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Działalność wydziałowych kół
 naukowych
Na Wydziale Leśnym aktywnie
działa Koło Naukowe Leśników,
które jest niewątpliwie jedną z naj-
bardziej cennych i ważnych form
poza programowej aktywności stu-
dentów na wyższych uczelniach. 
Krakowskie Koło Naukowe Leśni-
ków powstało w maju 1965 r., na re-
aktywowanym dwa lata wcześniej
Wydziale Leśnym ówczesnej Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Krakowie.
Jest spadkobiercą chlubnych tradycji
Koła Studentów Leśników działają-
cego na Uniwersytecie Jagiellońskim
w okresie, gdy były tam studia leśne
(1946-53). 
Dewizą działalności Koła Nauko-
wego Leśników była zawsze otwar-
tość i unikanie nadmiernego forma-
lizmu, tak by maksymalnie wyko-
rzystać pasje naukowe i talenty
studentów oraz zaangażowanie na-
uczycieli akademickich chcących
wspólnie poświęcić czas na rozwój
zainteresowań w studenckim ruchu
naukowym. Członkiem Koła może
być każdy student Uniwersytetu
Rolniczego, jeżeli akceptuje regula-
min KNL i chce uczestniczyć
w obozach i wyjazdach naukowych,
prelekcjach i szkoleniach, opracowy-
wać wyniki badań i przygotowywać
referaty na sesje i konferencje nau -
kowe oraz brać udział we wszelkich
innych formach aktywności organi-
zowanej przez poszczególne sekcje
tematyczne Koła. 
Do najważniejszych form aktywno-
ści Koła Naukowego Leśników na-

leżą organizowane przez Sekcje
obozy naukowe, które oprócz waż-
nych celów badawczych i poznaw-
czych, pełnią również istotne funk-
cje dydaktyczne i wychowawcze;
służą integracji i sprzyjają lepszemu
wzajemnemu poznaniu. W okresie
45 lat działalności zorganizowano
ponad 150 obozów i wypraw nau -
ko wych, głównie na terenie parków
narodowych Polski południowej, ale
także w tak odległych miejscach, jak
Wschodnia Afryka Równikowa,
Środkowa Syberia czy stepy Mongo-
lii. Plonem tych obozów było mię-
dzy innymi przygotowanie ponad
200 referatów prezentowanych na
uczelnianych, ogólnopolskich i za-
granicznych sesjach Kół Nauko-
wych. Wyniki wielu prac opubliko-
wano w czasopismach naukowych
lub innych wydawnictwach, a także
wykorzystano w praktyce, zwłaszcza
w projektach i planach ochrony par-
ków narodowych i rezerwatów.

Członkowie KNL działają w sek-
cjach tematycznych, które mają wy-
znaczonego przez władze Wydziału
Leśnego opiekuna naukowego i są
podstawowymi jednostkami organi-
zacyjnymi Koła. Liczba i profil te-
matyczny poszczególnych sekcji nie
jest ściśle określony. W zależności
od zainteresowania i inicjatywy stu-
dentów mogą powstawać nowe sek-
cje. W czasie 45-letniej historii Koła
funkcjonowało blisko 20 sekcjach
tematycznych, wśród których do
najstarszych i najtrwalszych należą:
Sekcja Łowiecka, Entomologiczna

Sekcja Ekonomiki Leśnictwa i Marke-
tingu, Obóz naukowy – Puszcza Bia-
łowieska

Sekcja Entomologii, Obóz naukowy 
na Krymie – lipiec 2008

Piękne krajobrazy południowej Ukrainy

Uczestnicy obozy naukowego na Krymie
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oraz Botaniki Leśnej i Ochrony
Przyrody. Obecnie działają następu-
jące sekcje: Biometryczna, Botaniki
Leśnej i Ochrony Przyrody, Genety -
ki Leśnej, Geomatyki, Gleboznaw-
stwa i Siedliskoznawstwa Leśnego,
Ekologii Lasu, Ekonomiki Leśnic-
twa i Marketingu, Entomologii,
Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowiec-
kich, Łowiecka, Ornitologiczna. 

W semestrze letnim najzdolniejsi stu-
denci reprezentują Wydział Leśny na
Festiwalu Nauki w Krakowie oraz na
sesjach Kół Naukowych. Co roku
Koło organizuje eliminacje do Mię-
dzynarodowych Zawodów Studen-
tów Leśnictwa, które odbywają się
w Poznaniu i Brnie. Każdy student
ma możliwość wzięcia udziału w tych
eliminacjach, gdzie może sprawdzić
swoją wiedzę i sprawność fizyczną,
a nagrodą dla najlepszych jest wyjazd
na zawody do Poznania lub Brna. 

Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard” działa przy Sekcji Etyki,
Tradycji i Zwyczajów Łowieckich.
Początek istnienia zespołu „Hagard”
na Wydziale Leśnym sięga 1997 r.
Zespół bierze udział w wielu kon-
kursach regionalnych, a także ogól-
nopolskich festiwalach sygnalistyki
myśliwskiej i co roku w tej dziedzi-
nie ma coraz więcej osiągnięć.
W 2009 roku z inicjatywy członków
zespołu taki konkurs po raz pierw-
szy odbył się w Małopolsce. W tym
samym roku „Hagard” nagrał swój
pierwszy muzyczny album z muzyką
myśliwską. Sygnaliści z Wydziału

Leśnego uświetniają wiele ważnych
wydarzeń z życia Uczelni i nie tylko.
Zespół zrzesza uzdolnionych mu-
zycznie studentów Wydziału Le-
śnego z różnych lat studiów. Pod
okiem wykwalifikowanego muzyka
doskonalą oni swe umiejętności oraz
kultywują tradycje łowieckie po-
przez grę sygnałów i muzyki myśliw-
skiej w środowisku, nie tylko akade-
mickim, ale również wśród myśli-
wych i leśników. Podczas corocznej
rekrutacji do Sekcji Etyki, Tradycji
i Zwyczajów Łowieckich, poszuki-
wani są studenci Leśnictwa, których
drugą pasją jest muzyka. Oprócz
osób już grających na rogach my-
śliwskich lub innych instrumentach
dętych blaszanych, mile widziane są
osoby, które dopiero chcą rozpocząć
swoją przygodę z sygnalistyką my-
śliwską. Umożliwione jest to dzięki

Hagard podczas uroczystości 
na Wawelu

Próba zespołu Hagard w plenerze

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”
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stworzonej grupie początkującej,
w której można nauczyć się gry na
instrumentach myśliwskich od pod-
staw, aby później móc dołączyć do
zespołu „Hagard”.

Zaplecze naukowo-badawcze
Wydział posiada: 4 sale wykładowe,
2 amfiteatralne po 136 miejsc i 2
mniejsze, odpowiednio na 100 i 50
miejsc, z pełnym wyposażeniem me-
dialnym oraz salę posiedzeń Rady
Wydziału z 70 miejscami i wyposa-
żeniem w media, 17 kierunkowych
pracowni i laboratoriów np: den-
drochronologiczna, dendrologiczna,
przyrostowa, geochemiczne, GIS
i teledetekcji, entomologiczne, kul-
tur in vitro, biologii molekularnej,
mikrobiologiczne, markerów gene-
tycznych, badań nasion drzew le-
śnych, szkółkarska, ergonomiczna –
Stand, drewnoznawstwa, badań su-
rowców leśnych oraz preparatornia
i hala maszyn leśnych. 

Współpraca i wymiana 
międzynarodowa
Wydział Leśny, na wyższych latach
studiów, oferuje dynamicznie rozwi-
janą wymianę studentów w ramach
Programu LLP-ERASMUS. Wy-
dział współpracuje, w ramach umów
dwustronnych, z następującymi uni-
wersytetami partnerskimi: Austria:
Universität für Bodenkultur
(BOKU), Vienna; Czechy: Univer-
sity of Life Sciences, Prague; Men-
del University of Agriculture and
Forestry in Brno; Finlandia: Uni-
versity of Helsinki; University of Jo-

ensuu; Hiszpania: Universidad Poli-
tecnica de Valencia; Universida Po-
litecnica de Madrid; Niemcy: Al-
bert-Ludwigs University of Frei -
burg; Georg-August University of
Göttingen; Technische Universität
Dresden; Norwegia: Norwegian
University of Science and Techno-
logy, Trondheim; oraz Słowenia:
University of Ljubljana.

Życie studenckie
Studenci Wydziału Leśnego, mogą
pochwalić się dorobkiem obfitują-
cym zarówno w wydarzenia nau -
kowe, jak i kulturalne, które miały
miejsce w ubiegłym roku akademic-
kim. W październiku każdy student
naszego Wydziału miał możliwość
wyjechania na międzynarodowe
spotkanie studentów leśnictwa
i technologii drewna – INTERFON
– co roku organizowane w innym
europejskim kraju. Studenci Wy-
działu Leśnego uczestniczą w tych
spotkaniach od 2008 roku. W ubie-
głym roku byli organizatorami tego
przedsięwzięcia w Polsce.

Z przedsięwzięć kulturalnych,
w których biorą udział studenci Wy-
działu Leśnego, na szczególną uwagę
zasługuje Międzywydziałowy Tur-
niej Artystyczny oraz Juwenalia. 

Studenci Wydziału Leśnego mogą
także uczestniczyć w wydarzeniach
organizowanych przez Samorząd
Studentów np. Ogólnopolskiej
Konferencji Studentów Leśnictwa,
konkursie fotograficznym FOTO-

Obóz naukowy Sekcji Entomologii,  
na Krymie – lipiec 2008

Sekcja Genetyki Leśnej – 
Kultury tkankowe

Sekcja Genetyki Leśnej – Sadzonki
w szkółce kontenerowej
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LEŚNIK oraz Konferencji Szkole-
niowej. Przedsięwzięcia te są organi-
zowane przez studenckie Porozu-
mienie Wydziałów Leśnych z Po-
znania, Warszawy i Krakowa.

Dbając o zdrowie ciała i ducha, stu-
denci Wydziału Leśnego organizują
Rajd Leśnika. Jest to trzydniowa wę-
drówka po górach, która co roku za-
biera nas w inny zakątek Polski. Pod-
czas rajdu studenci mają okazję zin-
tegrowania się ze sobą i z przyrodą.

Perspektywa kariery zawodowej
Absolwenci Wydziału Leśnego są
w pełni przygotowani są do wyko-
nywania zawodu leśnika. Profil spe-
cjalności stwarza im możliwości re-
alizacji określonego typu kariery za-
wodowej.

Specjalność Gospodarka Leśna 
Osoby kończące tę specjalność są
szczególnie dobrze przygotowane,
aby podjąć pracę w jednostkach ad-
ministracji lasów państwowych,
w lasach komunalnych i lasach in-
nych własności, w parkach narodo-
wych i krajobrazowych, w biurach
urządzania lasu, w instytucjach zaj-
mujących się poradnictwem i upo-
wszechnianiem wiedzy z zakresu le-
śnictwa oraz w instytucjach związa-
nych z leśnictwem i przestrzennym
zagospodarowaniem kraju, a osoby
kończące studia II stopnia, także
w instytutach naukowo-badawczych
i ośrodkach badawczo-rozwojowych
zajmujących się tematyką leśnictwa
oraz w szkolnictwie leśnym.

Specjalność Ochrona Zasobów
 Leśnych
Absolwenci tej specjalności predys-
ponowani są do podjęcia pracy w ad-
ministracji państwowej i samorządo-
wej na stanowiskach specjalistów
ochrony środowiska, w parkach na-
rodowych, parkach krajobrazowych,
lasach komunalnych, lasach w okrę-
gach przemysłowych, oraz na obsza-
rach objętych siecią Natura 2000.
Mogą także zajmować się poradnic-
twem i upowszechnianiem wiedzy
z zakresu leśnictwa w administracji
lasów państwowych, zwłaszcza
w działach związanych z ochroną
ekosystemów leśnych i różnorodno-
ści biologicznej oraz  prowadzić edu-
kację ekologiczną. Znajdują także za-
trudnienie w strukturach Dyrekcji
Ochrony Środowiska, a osoby koń-
czące studia II stopnia, również 
w instytutach naukowo-badawczych
i ośrodkach badawczo-rozwojowych
zajmujących się tematyką leśnictwa
oraz w szkolnictwie leśnym.

Sekcja Geomatyki – GISDAY 2009

Sekcja Geomatyki – Pomiary 
na obozie naukowym Polica 2009

Zajęcia z użytkowania lasu
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Z perspektywy pięciu lat nauki naj-
większą zaletą studiów leśnych była
duża liczba godzin ćwiczeń tereno-
wych. Z mojego punktu widzenia naj-
ciekawsze były: ochrona przyrody, bo-
tanika leśna, ekologia lasu, glebo-
znawstwo oraz typowo inżynieryjna
geodezja. Wydaje mi się, że stanowiły
one doskonałe uzupełnienie wiedzy
podręcznikowej, co bardzo pozytyw-
nie wpłynęło na poziom nauczania.

Dodatkowym atutem jest możliwość
wyboru kursów fakultatywnych – we-
dle własnych zainteresowań. Relacje
między studentami i wykładowcami
były dobre, czasem nawet bardzo do-
bre. Przejawem dobrej organizacji

społeczności było sprawnie działające
Koło Naukowe Leśników, samorząd
studencki. Wszystko to działo się wo-
kół Klubu Arka, gdzie krystalizowały
się pomysły i zacieśniały kontakty.

Wszechstronne umiejętności, jakie
wynosi absolwent Wydziału, znaj-
dują zastosowanie w życiu praktycz-
nym. Dotyczy to szczególnie hodowli
lasu, użytkowania, przedmiotów
przyrodniczych, geodezji – dyscyplin
będących bardzo użytecznymi w pracy
terenowej. 

Piotr Krzychowie, 
ukończył studia w lipcu 2008 r.,

pracuje w dużym ZUL

Sekcja Ornitologiczna – Pomiary
podczas Letniego Obozu Naukowego – 
Polica 2009

Sekcja Ornitologiczna – 
Obóz  nau kowy w Tunezji – luty 2009

Skaning laserowy – prace w Nadleśnic-
twie Milicz

Sekcja Łowiecka – zimowe tropienie
żubrów w Bieszczadach

Opinie absolwentów

Miło wspominam studia, które były
bardzo interesujące i ciekawe – dla lu-
dzi którzy zainteresowani są przy-
rodą, a w szczególności lasem – kieru-
nek leśnictwo jest spełnieniem marzeń.
Kolejne przedmioty i lata studiów
wciągają coraz głębiej sprawiając, że
mocno utożsamiamy się ze swoim kie-
runkiem studiów. Cały program na-
uczania oraz liczne ćwiczenia tere-
nowe w bardzo ciekawych miejscach
dodatkowo temu sprzyjają. Niesamo-
wita atmosfera studiowania, którą
tworzą studenci tego kierunku oraz
liczni wykładowcy, jak również samo
miejsce studiowania Kraków – Wy-
dział Leśny z bogatą tradycją sięgającą
korzeniami Wyższej Szkoły Lasowej
we Lwowie – sprawiają, że studia na

Wydziale Leśnym są godne polecenia.
Z perspektywy pięciu lat uważam, że
poziom nauczania, wiedza jak i kom-
petencje nauczycieli i wykładowców
akademickich są wysokie. Są oni
szczerze zainteresowani zarówno po-
szerzaniem, jak i przekazywaniem
wiedzy leśnej studentom. W znacznej
większości są to również pasjonaci le-
śnictwa. Można tu poznać naprawdę
wartościowych ludzi, do których bar-
dzo chętnie zawsze się wraca. 

Bartłomiej Kędziora, ukończył
 studia w lipcu 2009 r. (dzienne na

kierunku Leśnictwo spec. Gospo-
darka leśna), aktualnie stażysta

w Nadleśnictwie Brzesko



Wydział Leśny

25

Sesja terenowa

Studenci Wydziału Leśnego podczas
Międzywydziałowego Turnieju Arty-
stycznego

Zmagania podczas Międzynarodowych Zawodów Leśnictwa w Poznaniu

The Faculty of Forestry originated directly from the Jagiellonian University
and indirectly from Lviv Polytechnic.  First lectures were  given in 1893 
by Assistant Professor Aleksander Nowicki at the Study of Agronomy of the
Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University. In 1919 a Chair of Fore-
stry headed by an eminent specialist in forestry – Professor Stanisław Soko-
łowski was formed within the Study frame. The Chair  was a centre of fore-
stry sciences in Cracow and contributed to formation of  future Agronomy
and Forestry Faculty at the Jagiellonian University in Cracow in 1946. 

In 1949 Forestry Unit of the Agronomy and Forestry became an independent
Faculty of Forestry at Jagiellonian University, which functioned in 1946-
1954. At that time academic staff of the Faculty consisted mainly of profes-
sors of the former Faculty of Forestry of Lviv Polytechnic. At the time of
most rapid development of forest sciences, ministerial decision of 1951
stopped the recruirement of students and in 1954 the Faculty was closed
down. The Faculty re-opened in the academic year 1963/64 at the Higher
 College of Agriculture which had earlier separated from the Jagiellonian
University. 
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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Tekst: dr hab. Józef Bieniek, prof. UR; prof. dr hab. Czesław Klocek

www.whibz.ur.krakow.pl 

Rys historyczny
Tradycja kształcenia uniwersytec-
kiego z zakresu hodowli zwierząt sięga
w Krakowie II połowy XIX w., kiedy
to w 1890 r. utworzono na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim Studium Rolnicze.
Już rok później, bo w 1891 roku, po-
wołano w ramach tego Studium Ka-
tedrę Hodowli Zwierząt Domowych
i Mleczarstwa, która dała początek
większości obecnie istniejących ka-
tedr Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja.
Wydział Hodowli i Biologii Zwie-
rząt (wcześniej Wydział Zootech-
niczny) należy do wydziałów zało-

życieli naszej Uczelni, powstał
 bowiem w 1953 roku, wraz z powo-
łaniem Wyższej Szkoły Rolniczej,
przekształconej później w Akade-
mię Rolniczą im. Hugona Kołłątaja,
kontynuującą obecnie swoją działal-
ność naukową i dydaktyczną jako
Uniwersytet Rolniczy. Wydział,
chlubiący się 57-letnią tradycją
swego istnienia, nieustannie się roz-
wija i modernizuje, dostosowując
swój profil naukowo-badawczy i dy-
daktyczny do coraz to nowych wy-
zwań współczesności. Dobitnym
tego przykładem jest aktualna, bo-
gata oferta dydaktyczna Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt. Na
Wydziale realizowany jest, zgodnie
z zaleceniem sygnatariuszy „karty
bolońskiej” trójstopniowy system
kształcenia studentów, obejmujący
studia inżynierskie (licencjackie),
magisterskie i doktoranckie.

Oferta edukacyjna
Kształcenie odbywa się na trzech
kierunkach studiów: 1. Zootech-
nika (ze specjalnościami: Hodowla
Zwierząt, Hodowla i użytkowanie
koni, Hodowla ekologiczna i ochro-
 na zwierząt oraz prewencja wetery -
na ryj na i ochrona zdrowia zwierząt), 

Budynek Jubileuszowy UR – siedziba
Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt

Orzeł Bielik w wolierze Stacji
 Doświadczalnej Katedry Zoologii
i Ekologii
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2. Rybactwo (specjalność Rybactwo
śródlądowe i ochrona środowiska
wodnego), 3. Biologia (specjalność
Biologia stosowana). 

Poszczególne specjalności mają na-
stępujące profile kształcenia:
Specjalność Hodowla Zwierząt –
specjalistyczna wiedza z zakresu
chowu i hodowli zwierząt gospodar-
skich, amatorskich i laboratoryjnych,
uwzględniającej: organizację i zarzą-
dzanie produkcją zwierzęcą; gene-
tykę i metody pracy hodowlanej; ży-
wienie zwierząt i paszoznawstwo;
biologię i biotechnologię rozrodu
zwierząt; budownictwo inwentar-
skie; optymalizację warunków utrzy-
mania zwierząt.
Specjalność Hodowla i użytkowanie
koni – kształcenie specjalistów w za-
kresie: chowu i hodowli koni; pro-
wadzenia obiektów hodowlanych;
zasad użytkowania koni w sporcie,
rekreacji, turystyce i hipoterapii. Za-
jęcia obejmują, m. in.: metody i kie-
runki hodowli koni, rozród koni
i odchów źrebiąt, pielęgnację koni,
 fizjologię i biodynamikę ruchu koni,
etologię koni.
Specjalność Hodowla ekologiczna
i ochrona zwierząt – specjalistyczna
wiedza z zakresu chowu i hodowli
zwierząt gospodarskich poszerzona
o problematykę rolnictwa ekologicz-
nego i ochrony zasobów przyrodni-
czych – w szczególności: ekologicz-
nej produkcji zwierzęcej, ochronę
różnorodności biologicznej, projek-
towanie gospodarstw ekologicznych,
ekotoksykologię, gospodarowanie

populacjami zwierząt wolnożyją-
cych, tworzenie i utrzymywanie re-
zerw genetycznych.
Specjalność Prewencja weteryna-
ryjna i ochrona zdrowia zwierząt –
specjalistyczna wiedza z zakresu: pre-
wencji i profilaktyki zootechnicznej,
ustawodawstwa weterynaryjnego,
oceny i ochrony dobrostanu zwierząt,
higieny pasz i dietetyki, analityki
i diagnostyki weterynaryjnej, zapo-
biegania chorobom odzwierzęcym.
Specjalność Rybactwo śródlądowe
i ochrona środowiska wodnego –
wiedza z zakresu: nauk podstawo-
wych konieczna do zrozumienia pro-
cesów zachodzących w środowisku
przyrodniczym, sposobów eksplo-
atacji ryb w wodach śródlądowych,
chowu i hodowli ryb, ochrony śro-
dowiska, hydrozoologii, towaro-
znawstwa i przetwórstwa mięsa ryb.
Specjalność Biologia stosowana –
wiedza ogólnobiologiczna, w tym:
biologia komórki, mikrobiologia,
botanika i fizjologia roślin, zoologia,
biochemia, anatomia i fizjologia
zwierząt, embriologia i biologia roz-
rodu zwierząt, podstawy biotechno-
logii, genetyka ogólna i molekularna,
inżynieria genetyczna, immunologia
oraz podstawy etyki w naukach przy-
rodniczych.

Na kierunkach Zootechnika i Rybac-
two, studia I stopnia (inżynierskie)
trwają 7 semestrów, natomiast studia
II stopnia (magisterskie) 3 semestry.
Na kierunku Biologia, studia I stop-
nia (licencjat) trwają 6 semestrów,
a studia II stopnia (magisterskie)

Stacja Doświadczalna na Bielanach –
stado wysokoplennej owcy olkuskiej

Klucie piskląt podczas Nocy Naukowców

Stacja Doświadczalna na Bielanach –
owce na pastwisku

Stacja na Bielanach – owczarnia
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4 semestry. Studia I stopnia kończą
się egzaminem inżynierskim (kie-
runki: Zootechnika i Rybactwo) lub
licencjackim (kierunek Biologia).
Absolwenci studiów I stopnia uzy-
skują tytuł zawodowy inżyniera,
względnie licencjata, danej specjal-
ności. Natomiast studia II stopnia
kończą się egzaminem magisterskim
i uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra danej specjalności.

W bieżącym roku akademickim, tj.
2009/2010 rozpoczynają się zajęcia
na studiach stacjonarnych II stopnia
(magisterskich), na kierunkach Zoo-
technika oraz Rybactwo. 

Plany i programy studiów, realizo-
wane na Wydziale w coraz większym
stopniu uwzględniają możliwość
konstruowania indywidualnej ścieżki
kształcenia zawodowego.  Student
ma możliwość samodzielnego wy-
boru pewnej liczby przedmiotów, tak
aby mógł on lepiej dostosować zakres
zdobywanej wiedzy do własnych
 zainteresowań i przyszłych potrzeb.
Bogata oferta przedmiotów do wy-
boru jest ciągle uzupełniana o nowe
kursy kształcenia. Wymienić tutaj na-
leży, chociażby takie przedmioty, jak:
Embriologia i biologia rozrodu zwie-
rząt, Inżynieria genetyczna, Analiza
instrumentalna, Metody hodowli
kultur in vitro, Bioinformatyka, Hy-
drobiologia, Biodynamika ruchu
koni i podkownictwo, Neonatologia,
Organizacja rozrodu, Chów zwierząt
nieudomowionych, Hodowla zwie-
rząt amatorskich i ozdobnych,

Ochrona różnorodności biologicz-
nej, Myśliwstwo i gospodarka ło-
wiecka, Genomika i wiele innych. 
Niezależnie od tego, że studia na
tym Wydziale Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie umożliwiają na-
bycie szeroko pojętej, gruntownej
wiedzy zootechnicznej i biologicz-
nej, zainteresowani studenci mogą
nabyć cenne kwalifikacje praktyczne
przydatne w życiu zawodowym, np.
z zakresu inseminacji bydła, trzody
chlewnej, owiec i kóz oraz zwierząt
futerkowych.
Wydział Hodowli i Biologii Zwie-
rząt prowadzi także kształcenie na
studiach podyplomowych z zakresu
„Nowoczesnej technologii produk-
cji mleka”, „Hodowli i rozrodu zwie-
rząt futerkowych” oraz „Aktualnych
form hodowli i użytkowania koni”.

Działalność dydaktyczna
Kształcenie realizowane jest w po-
staci wykładów, ćwiczeń (audytoryj-
nych, laboratoryjnych i tereno-
wych), seminariów oraz praktyk za-
wodowych. Różnorodność form
prowadzonych zajęć pozwala słu-
chaczom na zdobycie solidnych
kwalifikacji i wielu sprawności przy-
datnych w późniejszej pracy zawo-
dowej, względnie działalności nau -
kowej. Rzetelny poziom kształcenia
akademickiego studentów zapewnia -
ją wysoko wykwalifikowani praco -
wnicy naukowo-dydaktyczni prowa -
dzący badania w szerokim spektrum
dziedzin i specjalności naukowych.
Obecnie na Wydziale Hodowli
i Biologii Zwierząt zatrudnionych

Stacja Doświadczalna w Rząsce – 
woliera z ptactwem

Ptactwo wodne – kaczka krzyżówka

Prosięta wygrzewające się 
pod promiennikiem

Królik rex odmiany dalmatyński
 srokacz czarny
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jest 89 nauczycieli akademickich,
w tym 23 profesorów tytularnych,
18 doktorów habilitowanych oraz
47 pracowników naukowo-dydak-
tycznych ze stopniem naukowym
doktora i 1 z tytułem zawodowym
magistra inżyniera.
Potwierdzeniem wysokiej jakości
kształcenia jest posiadanie przez Wy-
dział pełnej akredytacji Państwo wej
Komisji Akredytacyjnej (PKA), zaś
pod względem działalności nauko-
wej (w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższe go) po-
twierdzeniem takim jest przynależ-
ność do grupy jednostek naukowych
zaliczonych do najwyższej, pierwszej
kategorii parametryzacji.
Studia na Wydziale prowadzone są
systemem stacjonarnym i niestacjo-
narnym. Obydwa systemy są ekwiwa-
lentne. Niewątpliwą zaletą studiów
prowadzonych na Wydziale jest moż-
liwość bezpośredniego kontaktu ze
wszystkimi gatunkami zwierząt go-
spodarskich utrzymywanych w Sta-
cjach Doświadczalnych Wydziału.
Kontakt ze zwierzętami zapewniają
także praktyki zawodowe (krajowe
i zagraniczne) oraz zajęcia terenowe
i wycieczki specjalistyczne. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się
w komfortowych salach wykłado-
wych i ćwiczeniowych, wyposażo-
nych w nowoczesny sprzęt multime-
dialny.

Praktyki i zajęcia terenowe
Integralny element kształcenia za-
wodowego na kierunku Zootech-
nika Wydziału Hodowli i Biologii

Zwierząt stanowią praktyki zawo-
dowe. Mają one na celu:
• szczegółowe zapoznanie się stu-

dentów z technologią i organiza-
cją procesów produkcyjnych
w gospodarstwie, 

• wdrożenie studentów do samo-
dziel nego obserwowania zjawisk
biologicznych, ich interpretacja
i ocena na przesłankach nauko-
wych, 

• udział w pracach wykonywanych
w gospodarstwie, uczestniczenie
w ich organizowaniu i technicz-
nym wykonaniu. Przy czym stu-
dent powinien umieć poprawnie
ocenić jakość i wydajność wyko-
nywanych prac.

Praktyka trwa 8 tygodni i może od-
bywać się w gospodarstwach rol-
nych prywatnych lub stacjach do-
świadczalnych. Praktyka częściowo
lub w całości może także być prowa-
dzona w gospodarstwach rolnych za
granicą. 
Niezależnie od praktyk zawodo-
wych, program studiów obejmuje za-
jęcia terenowe (wyjazdowe) w ra-
mach przedmiotów kierunkowych.
Zajęcia tego typu realizowane są
w gospodarstwach produkcyjnych
oraz instytucjach zajmujących się
hodowlą i rozrodem zwierząt, umoż-
liwiając słuchaczom bezpośrednią
konfrontację nabytej na Uczelni wie-
dzy teoretycznej z działalnością pro-
dukcyjną. Wielu studentów odbywa
także praktyki zawodowe w zakła-
dach doświadczalnych instytutów
naukowych oraz placówkach organi-
zacji pracujących na rzecz rolnictwa.

Stadko perliczek

Czubatka polska na wybiegu

Ptaki ozdobne

Stacja Doświadczalna w Rząsce –
stado zachowawcze gęsi zatorskiej
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Podobnie rzecz się ma z praktykami
na kierunku Rybactwo. Ich celem
jest zapoznanie studentów z funk-
cjonowaniem gospodarki rybackiej,
oraz z działaniem jednostek odpo-
wiedzialnych za ochronę środowiska
wodnego takich jak: instytuty ba-
dawcze, oczyszczalnie ścieków i sta-
cje uzdatniania wody. Studenci od-
bywają także praktyki jeziorowe
oraz praktyki w wylęgarniach ryb
karpiowatych i reofilnych.

Program studiów na kierunku Ry-
bactwo uwzględnia ćwiczenia tere-
nowe odbywane w wielu wyspecjali-
zowanych ośrodkach rybackich. Stu-
denci zapoznają się tam z: organizacją
pracy i funkcjonowaniem gospodar-
stwa stawowego karpiowego i pstrą-
gowego, budownictwem hydrotech-
nicznym i recyrkulacją wody, typami
wylęgarni i budową aparatów do wy-
lęgania ikry, technologią produkcji
ryb konsumpcyjnych i materiału za-
rybieniowego. Ponadto mogą odby-

wać praktyki w Instytucie Ochrony
Przyrody PAN, oczyszczalniach ście-
ków i stacjach uzdatniania wody.

Praktyki na kierunku Biologia mają
charakter ćwiczeń terenowych od-
bywanych pod opieką specjalistów –
biologów.

Współpraca i wymiana 
międzynarodowa
Korzystając z regulacji „Karty Bo-
lońskiej” Uczelnia stwarza studen-
tom możliwość odbywania części
studiów (najczęściej jednego seme-
stru) w renomowanych uczelniach
europejskich kształcących w podob-
nych dziedzinach. Odbywa się to
w ramach programów wymiany aka-
demickiej Unii Europejskiej (Tem-
pus, Erasmus, Leonardo da Vinci
i innych). Nieustannie rozszerzana
oferta wymiany sprawia, że uczestni-
czy w niej coraz więcej studentów.
Z dotychczasowych doświadczeń
wynika, że programy te stwarzają
studentom niepowtarzalną szansę
pogłębienia kwalifikacji i nabycia
cennego doświadczenia, a także
udoskonalenia czynnej znajomości
języka obcego, tak istotnej w zjed-
noczonej Europie otwartych granic.
Poza wymianą w ramach tych pro-
gramów, studenci Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt mogą brać
udział w krajowych oraz zagranicz-
nych seminariach wyjazdowych
i wycieczkach tematycznych organi-
zowanych ze wsparciem finansowym
Wydziału. Wyjazdy takie mają miej-
sce z okazji wystaw zwierząt hodow-

Królik rasy baran biało-szary

Wrona, fot. Kamil Węglarz

Kolekcja ras – króliki burgundzkie

Króliki – samica z młodymi
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lanych, targów, jak też z inicjatywy
własnej studentów, względnie ich
opiekunów, na podstawie przygoto-
wanego przez nich programu.

Zaplecze naukowo-badawcze
Podczas studiów, studenci zapozna-
wani są z najnowocześniejszymi me-
todami badawczymi. Wydział dyspo-
nuje 25 specjalistycznymi laborato-
riami i pracowniami wyposażonymi
w nowoczesną aparaturę badawczą.
Należy z satysfakcją podkreślić, że
wiele zajęć dydaktycznych realizowa -
nych jest w tych wyspecjalizowanych
laboratoriach wydziałowych, m. in.:
Laboratorium Hodowli Tkanek,
Laboratorium Badań Neuroendo-
krynologicznych, Laboratorium En-
doskopii i Ultrasonografii, Pracow-
nia Genomiki i Biotechnologii,
 Laboratorium Analiz Pasz oraz Pra-
cowni Izotopowej.

Ważny element zaplecza naukowo-
badawczego i dydaktycznego Wydzia-
łu stanowią różne gatunki zwierząt
utrzymywane w Stacjach Doświad -
czalnych. W stacjach są również
zwierzęta ras rodzimych objęte pro-
gramem zachowania zasobów gene-
tycznych, np.: koniki polskie, konie
huculskie, gęsi zatorskie, kury zielo-
nonóżki  kuropatwiane, wysoko-
plenne owce  olkuskie i króliki.

To bogate i wszechstronne zaplecze
laboratoryjne, jak też pracownie
oraz stacje doświadczalne, stanowią
doskonały poligon ćwiczeniowy dla
studentów mogących nabywać

w murach Uczelni praktyczne umie-
jętności z wielu dziedzin wchodzą-
cych w zakres kształcenia.

Studencki ruch naukowy
Wspomniane wcześniej laboratoria,
pracownie oraz stacje doświadczalne
podnoszące znacząco atrakcyjność
i jakość zajęć dydaktycznych, stwa-
rzają również studentom unikalną
okazję do udziału w badaniach na-
ukowych. Umożliwiają to działające
prężnie na Wydziale Studenckie
Koła Naukowe. Uczestnictwo w stu-
denckim ruchu naukowym daje wy-
śmienitą okazję do nabycia prak-
tycznych sprawności i umiejętności
badawczych, a opracowane wyniki
badań prezentowane są na referato-
wych sesjach Studenckich Kół Na-
ukowych (międzywydziałowych,
międzyuczelnianych i międzynaro-
dowych). Mający bogatą i chlubną
tradycję studencki ruch naukowy
zorganizowany jest w dwóch kołach
naukowych. Są to:

Koło Naukowe Zootechników z 10
sekcjami (Fizjologii zwierząt; Ży-
wienia zwierząt; Genetyki zwierząt,
Zoologii i ekologii; Hodowli trzody
chlewnej; Hodowli koni; Hodowli
owiec i kóz; Higieny zwierząt;
 Hodowli zwierząt futerkowych
i Ochrony zwierząt wolnożyjących).

Koło Naukowe Rybaków z 4 sekcja -
mi (Ichtiobiologiczna, Akwarysty -
czna, Toksykologiczna i Rybacka).
Dla przykładu, na Ogólnouczelnianej
Sesji Kół Naukowych w 2008 roku,

Świnka morska

Stacja Doświadczalna w Rząsce – 
szop pracz

Stacja Doświadczalna w Rząsce –
stado nutrii

Stacja Doświadczalna Katedry Gene-
tyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
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studenci Wydziału Hodowli i Biolo-
gii Zwierząt przedstawili 25 refera-
tów, z czego 17 to referaty studen-
tów kierunku Zootechnika. Studen -
ci Koła Naukowego Zootechników,
oprócz działalności w swoich sek-
cjach, organizują seminaria wyjaz-
dowe i wycieczki zawodowe. Dzia-
łalność kół naukowych wspierana
jest z funduszy wydziałowych.
Spośród studentów działających
w studenckim ruchu naukowym re-
krutuje się znaczna część pracowni-
ków naukowych i doktorantów.

Perspektywy kariery zawodowej 

Kierunek Zootechnika
Głównym celem programu studiów
prowadzonych na specjalnościach
kierunku zootechnika jest przygoto-
wanie absolwentów do podjęcia
pracy w rodzinnych gospodarstwach
hodowlanych, przedsiębiorstwach
hodowlanych, przetwórczych i pro-
dukcyjnych, różnych formach spół-
dzielczości, ośrodkach doradztwa
rolniczego. Specjaliści z zakresu ho-
dowli i biologii zwierząt są również
w pełni wykwalifikowaną kadrą dla
zawodowego i średniego szkolnictwa
rolniczego, szkolnictwa wyższego
i placówek naukowo-badawczych.
Jako fachowcy są nieocenieni w ad-
ministracji państwowej i samorządo-
wej oraz w placówkach szero ko poję-
tej obsługi rolnictwa, nadzorze
 hodowlanym i służbach insemina-
cyjnych, przedsiębiorstwach zajmu-
jących się obrotem zwierzętami oraz
surowcami i produktami pochodze-

nia zwierzęcego. Ważnym elemen-
tem wykształcenia jest przygotowa-
nie do prowadzenia gospodarstw rol-
niczych. Przed absolwentami tego
kierunku stoją też możliwości podję-
cia pracy w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. 
Zaprezentowane tutaj szerokie spek-
trum wykształcenia oferowanego
studentom tego kierunku, jest do-
datkowo wzbogacone unikalnymi
kwalifikacjami możliwymi do naby-
cia w ramach specjalności Hodowla
i użytkowanie koni, Hodowla eko-
logiczna i ochrona zwierząt oraz
Prewencja weterynaryjna i ochrona
zdrowia zwierząt, których powoła-
nie wpisuje się w tendencje zmian
zachodzących współcześnie na tere-
nach wiejskich, realizujących kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. 

Kierunek Rybactwo
Program studiów tego kierunku daje
absolwentom możliwość nabycia so-
lidnych kwalifikacji zawodowych,
tak teoretycznych jak i praktycz-
nych, zapewniając im tym samym
możliwości pełnej realizacji zawo-
dowej, jako że kierunek Rybactwo
jest kierunkiem interdyscyplinar-
nym. Ochrona środowiska wodnego
(dyrektywa wodna i inne programy)
jest wiodąca w Unii Europejskiej
i daje szerokie możliwości uzyskania
atrakcyjnej pracy na terenie Polski
i w wielu krajach Europy.
Przed absolwentami tego kierunku
istnieją też duże możliwości podjęcia
pracy w Agencji Restrukturyzacji

Stacja Doświadczalna Katedry 
Ichtiobiologii i Rybactwa

Króliczarnia Katedry Genetyki 
i Metod Doskonalenia Zwierząt

Labolatorium Katedry Żywienia
Zwierząt i Paszoznawstwa

Laboratorium – przygotowanie
 wyników do pracy dyplomowej
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i Modernizacji Rolnictwa, jak też
w organach rządowych i samorządo-
wych różnego szczebla. Dotyczy to
w szczególności realizacji długofalo-
wych programów unijnych, jak np.
„Sektorowy Program Operacyjny
Rybołówstwo i Przetwórstwo” – re-
alizacja projektów ochrony i rozwoju
zasobów wodnych czy też funduszy
strukturalnych, w których zakłada
się także stymulowanie rozwoju ry-
bactwa oraz ochronę wód w bardzo
szerokim ujęciu. Zatrudnienie ofe-
rują także oczyszczalnie ścieków
i stacje uzdatniania wody. Pracę
można znaleźć również w rozwijają-
cym się coraz dynamiczniej sektorze
prywatnej gospodarki stawowej.

Kierunek Biologia
Program studiów na kierunku Bio-
logia (specjalność Biologia stosowa -
na) obejmuje na I stopniu kształce-
nia (licencjat), między innymi takie
przedmioty, jak: biologia komórki,
mikrobiologią systematyka i fizjolo-
gia roślin, zoologię bezkręgowców
i kręgowców, biochemię i fizjologię
zwierząt, genetykę ogólną i moleku-
larną, fizykę i biofizykę, techniki
komputerowe. Studia drugiego
stopnia (magisterskie) trwają 4 se-
mestry. Ich wynikiem jest uzyskanie
tytułu zawodowego magistra biolo-
gii, dającego uprawnienia do podję-
cia pracy zawodowej w wielu dzie-
dzinach gospodarki i nauki oraz
w szkolnictwie różnych szczebli.
Absolwenci studiów I stopnia, kie-
runku Biologia mogą podjąć studia
II stopnia, magisterskie.

Studenci wszystkich kierunków
i specjalności mają dostęp do dobrze
wyposażonych pracowni kompute-
rowych Wydziału, w których prowa-
dzone są także zajęcia dydaktyczne
z wielu przedmiotów. Dobre opano-
wanie wybranych technik kompute-
rowych stanowi ważny atut przy
ubieganiu się o przyszłe zatrudnie-
nie, niezależnie od jego charakteru.
Najlepsi studenci, wykazujący pre-
dyspozycje do pracy naukowej, mają
możliwość ubiegania się o przyjęcie
na studia doktoranckie (w systemie
stacjonarnym i niestacjonarnym)
prowadzone w Uniwersytecie Rol-
niczym w ramach Studium Dokto-
ranckiego. Studia doktoranckie
trwają 8 semestrów (4 lata). Absol-
wenci po wykonaniu i obronie
 rozprawy doktorskiej uzyskują sto-
pień naukowy doktora nauk danej
dziedziny. 

Studenci Wydziału na wystawie drob-
nego inwentarza w Nitrze (Słowacja)

Studenci Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt podczas zajęć

Stado zachowacze konika polskiego

Stacja Doświadczalna w Rząsce
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Życie studenckie
Niezależnie od przedstawionej oferty
naukowej i dydaktycznej, studenci
Uniwersytetu Rolniczego mają mo -
żliwość samorealizacji w różnych
formach życia studenckiego. Wymie -
nić tu należy samorząd studencki,
działalność kulturalną czy też spor-
tową. Inicjatywy te spotykają się
z życzliwością i wsparciem władz
Wydziału i Uczelni. Studenci, wraz
z pracownikami naukowymi Wy-
działu Hodo wli i Biologii Zwierząt,
są współorganizatorami udanych
imprez popularyzujących najnowsze
zdobycze nauk biologicznych – Fe-
stiwal Nauki w Krakowie, Europej-
ska Noc Naukowców oraz Uniwer-
sytet dla Młodzieży.
Wraz z podjęciem studiów na Wy-
dziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie stajesz się
uczestnikiem wartkiego i atrakcyj-
nego życia studenckiego olbrzymiej
społeczności akademickiej Krakowa.

Najważniejsze dziedziny 
zainteresowań badawczych 
pracowników Wydziału 
– badania nad mechanizmem stresu

i adaptacji zwierząt, rolą układu
opioidowego w procesach wzro-
stu i odporności u różnych gatun-
ków zwierząt,

– dojrzewanie oocytów i zapłodnie-
nie in vitro, transplantacja zarod-
ków, sterowanie rozrodem zwie-
rząt, cytogenetyka i neonatologia,

– kontrolowanie procesów rozrodu
u ryb (szczególnie w warunkach
zanieczyszczenia środowiska
wodnego),

– parazytologia, wermikultura, re-
introdukcja i rehabilitacja ptaków
drapieżnych,

– fizjologiczne podstawy żywienia
zwierząt, wdrażanie systemu
INRA w zakresie oceny i normo-
wania pasz, technologia przygo-
towania pasz i ich ocena,

– zaburzenia pola geomagnetyczne -
go oraz związki między zdrowiem
zwierząt a strefami geopatycz-
nymi, higieną inkubacji  drobiu,

– rozród, żywienie i profilaktyka we-
terynaryjna roślinożernych i mię-
sożernych zwierząt futerkowych,

– behawior i dobrostan zwierząt
utrzymywanych w zróżnicowa-
nych warunkach chowu,

– sezonowość rozrodu owiec, czyn-
niki wpływające na proces laktacji
u maciorek,

– wykorzystanie markerów moleku-
lar nych DNA w doskonaleniu
cech użytkowych małych przeżu-
waczy, określanie zależności po-

między badanymi genotypami, a ce-
chami produkcyjnymi zwierząt, 

– genetyczne doskonaleniem ras by-
dła oraz wykorzystanie immuno-
genetyki w praktycznej hodo wli
zwierząt,

– gospodarowanie populacjami
zwierząt wolnożyjących,

– ocena produktów pochodzenia
zwierzęcego, modyfikowanie ich
składu chemicznego i jakości
mięsa oraz mleka,

– użytkowanie koni (w sporcie, re-
kreacji i rehabilitacji).

Aktywność naukowa Wydziału, to
także duża liczba realizowanych te-
matów badawczych (w formie gran-
tów) oraz intensywna działalność
w ramach umów o współpracy mię-
dzynarodowej z renomowanymi in-
stytucjami naukowymi w: Niem-
czech, Belgii, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, USA, Włoszech, Izraelu, Rosji
oraz na: Ukrainie, Słowacji i w Re-
publice Czeskiej.
Absolwenci Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt są dobrze przygo-
towani do przyszłej pracy zawodo-
wej w wielu dziedzinach gospodarki,
a dyplom renomowanej, bogatej
w tradycję, a zarazem nowoczesnej
uczelni, jaką jest Uniwersytet Rolni-
czy im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie, stanowi potwierdzenie ich
 wartości. 

Jeżeli jesteś bliżej zainteresowany kie-
runkami studiów na Wydziale Ho-
dowli i Biologii Zwierząt, zapraszamy
na stronę internetową Wydziału.

Tabun koni w Stacji Doświadczalnej
w Rząsce
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Educational offer

There are three Majors at the Faculty:
1. Animal Husbandry 
2. Fisheries
3. Biology

Educational profiles of following specializations:

Specialization Animal Breeding – specialist knowledge in the field of breeding and raising of farm animals, amateur
and laboratory animals including: organization and management of animal production; genetics and assessment of
genetic parameters; animal nutrition and food science; biology and biotechnology of animal reproduction; livestock
building; optimization of farm animal rearing.
Specialization: Horse Breeding and Utilization – teaching of specialists in horse breeding and raising; management
of farm keeping; teaching of horse utilization in sport, recreation, tourism and hippo therapy. Classes include among
others: methods and current trends of horse breeding, horse reproduction and foal rearing, horse tending, physio-
logy and biodynamic of horse movement, horse etiology.
Specialization: Ecological Breeding and Animal Protection – specialist knowledge in breeding and rearing of farm
animals supplemented with courses on ecological agriculture and natural resources – particulary: ecological animal
production, protection of biological diversity, ecological farm planning, eco-toxicology, management of wild animal
populations, creation and keeping of genetic resources.
Specialization Veterinary Prevention and Animal Health Protection – specialist knowledge in: prevention and animal
husbandry prevention, veterinary legislation, evaluation and protection of animal welfare, food and nutrition hy-
giene, veterinary analytics and diagnostic, prevention of animal-borne diseases. 
Specialization Inland Fisheries and Water Environment Protection – knowledge in: basic science for understanding
processes in natural environment, the methods of fish use in inland waters, fish breeding and rearing, environment
protection, hydro-zoology, commodity science and fish meat processing.
Specialization Applied Biology – general biological knowledge including: cell biology, microbiology, botany and plant
physiology, zoology, biochemistry, anatomy and animal physiology, embryology and biology of animal reproduction,
bases of biotechnology, molecular and general genetics, genetic engineering, immunology and bases of ethics in na-
ture sciences.

For students enrolled in: Animal Husbandry and Fisheries the time duration is 7 semesters (1st degree – BS) and
next 3 semesters (2nd degree – M.S.). The major Biology – the study lasts 6 semesters for 1st degree (BSC) and
2nd degree – M.S. – 4 semesters. The 1st degree studies are completed with engineering exam (majors: Animal
Husbandry and Fisheries) or BSC exam (major: Biology). The graduates of 1st degree obtain professional title of en-
gineer of proper major or BSC. Whereas the studies of 2nd degree are completed by Master exam and title of Ma-
ster of certain major. 
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Wydział 
Inżynierii Środowiska i Geodezji
Tekst: prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski

www.wisig.ur.krakow.pl 

Krótka historia
Początki Wydziału sięgają 1890 r.,
kiedy to w powołanym Studium
Rolniczym przy Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego utworzono Zakład Inżynierii
Rolniczej. Po utworzeniu w 1953 r.
Wyższej Szkoły Rolniczej, Zakład
Inżynierii Rolniczej funkcjonował
przy Wydziale Rolniczym. W 1955
r. na bazie tego Zakładu powołano

Wydział Melioracji Wodnych, przy
którym pięć lat później powstał Od-
dział Geodezji Urządzeń Rolnych.
W 1992 r. na skutek zmian organi-
zacyjnych w strukturze Wydziału
zmieniono jego nazwę na Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Wydział z ponad pięćdziesięciolet-
nimi tradycjami kształcenia na po-
ziomie akademickim, wywodzącymi
się ze struktur Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, posiada uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego dok-
tora i doktora habilitowanego w dys-
cyplinie kształtowanie środowiska
oraz do występowania o nadanie ty-
tułu profesora w dziedzinie nauk rol-
niczych. Na wydziale pracuje 165
osób, w tym 114 nauczycieli akade-
mickich. Kadra naukowo-dydak-
tyczna składa się z 31 samodzielnych
pracowników naukowych, wśród
których jest 17 profesorów tytular-
nych, 9 doktorów habilitowanych na
stanowiskach profesorów, 5 dokto-
rów habilitowanych, oraz 80 dokto-
rów i 3 asystentów z tytułem magi-
stra inżyniera. Na Wydziale studiuje
2100 studentów.

Siedziba władz Wydziału oraz miejsce zajęć studentów kierunku 
Inżynieria Środowiska

Nowy budynek miejsce zajęć studentów
kierunku Geodezja i Kartografia oraz
Gospodarka Przestrzenna



Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

37

Oferta edukacyjna
Na Wydziale prowadzone są trzy kie-
runki studiów: Inżynieria Środowi-
ska, Geodezja i Kartografia oraz
Gospodarka Przestrzenna (tylko
studia stacjonarne). Kształcenie od-
bywa się w systemie dwustopnio-
wym w trybie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych. Kierunki Inży-
nieria Środowiska oraz Geodezja
i Kartografia posiadają akredytację
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
Studia stacjonarne na wszystkich kie-
runkach prowadzone są dwustop-
nio wo: stopień pierwszy – inżynier-
ski trwa 3,5 roku (7 semestrów), sto-
pień drugi – magisterski trwa 1,5
roku (3 semestry). Studia niestacjo-
narne prowadzone są również dwu-
stopniowo: stopień pierwszy – inży-
nierski trwa 4 lata (8 semestrów),
stopień drugi – magisterski trwa 1,5
roku (3 semestry). 
Inżynieria Środowiska jest kierun-
kiem przyrodniczo-technicznym ba-
zującym na pod stawowych przed-
miotach ścisłych i przyrodniczych.
Przygotowuje specjali stów zdolnych
do rozwiązywania zagadnień w za-
kresie kształtowania i ochrony śro-
dowiska, inżynierii wodnej oraz in-
frastruktury terenów wiejskich. Ab-
solwent posiada wiedzę dającą mu
podstawy do rozwiązywania proble-
mów technicznych, technologicz-
nych i organizacyjnych związanych
z ochroną, wykorzystaniem i prze-
kształcaniem zasobów środowisko-
wych – zarówno w środowisku prze-
strzeni wiejskiej, jak i w środowisku
przestrzeni zurbanizowanej.

Studia stacjonarne na kierunku Inży-
nieria Środowiska prowadzone są na
czterech specjalnościach: Inżynieria
sanitarna, Inżynieria ekologiczna,
Infrastruktura obszarów wiejskich,
Gospodarka i inżynieria wodna.
Na studiach niestacjonarnych jest
tylko jedna specjalność Inżynieria
wodna i sanitarna.
Po ukończeniu pierwszego stopnia
studiów absolwent każdej specjalno-
ści uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier
inżynierii środowiska, a po ukończe-
niu drugiego stopnia studiów tytuł:
magister inżynier inżynierii środowi-
ska. Ponadto na kierun ku Inżynieria
Środowiska istnieje możliwość pod-
jęcia studiów trzeciego stopnia i uzy-
skania stopnia naukowego doktora
w dziedzinie nauk rolniczych w dys-
cyplinie kształtowanie środowiska.

Geodezja i Kartografia przygoto-
wuje specjali stów zdolnych do rozwią -
zywania problemów technicznych,
technologicznych oraz organizacyj-
nych związanych z geodezyjnymi
pomiarami sytuacyjno-wysokościo-
wymi, rozgraniczaniem i podziałem
nieruchomości, geodezyjnym urzą-
dzaniem terenów rolnych i leśnych.
Studia stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone są na specjalności Geo-
dezja rolna i wycena nieruchomości. 
Po ukończeniu pierwszego stopnia
studiów absolwent uzyskuje tytuł
zawodowy: inżynier geodezji rolnej
i wyceny nieruchomości, a po ukoń-
czeniu drugiego stopnia studiów ty-
tuł: magister inżynier geodezji rol-
nej i wyceny nieruchomości.

Budynek z pomieszczeniami pracowni-
ków kierunku Geodezja i Kartografia

Jaz piętrzący na rzece Wschodniej

Bystrotok na rzece Wschodniej

Ustawianie przyrządu na stanowisku
pomiarowym
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Gospodarka Przestrzenna kształci
specjalistów w zakresie planowania
i opracowywania analiz przestrzen-
nych zjawisk gospodarczych i spo-
łecz nych, tworzenia lokalnych stra-
tegii rozwoju, planowania infra-
struktury technicznej, oceny stanu
środowiska przyrodniczego i kultu-
rowego, oceny oddziaływania inwe-
stycji na środowisko. Studia prowa-
dzone są na specjalności Rozwój re-
gionalny.
Po ukończeniu pierwszego stopnia
studiów absolwent uzyskuje tytuł za-
wodowy: inżynier gospodarki prze-
strzennej, a po ukończeniu drugiego
stopnia studiów tytuł: magister in-
żynier gospodarki przestrzennej.
Wydział został wpisany na listę Euro-
pejskiej Federacji Narodowych Sto-
warzyszeń Inżynier skich (FEANI).
Tym samym zakres kształcenia został
uznany za adekwatny do standardu

studiów inżynierskich, obowiązują-
cego w krajach Unii Europejskiej,
a dyplomy absolwentów uprawniają
do uzyskania tytułu inżyniera euro-
pejskiego (EUR ING). Uprawnia to
naszych absolwentów do prowadze-
nia działalności inży nierskiej w kra-
jach zachodnioeuropejskich.

Działalność dydaktyczna
Na każdej specjalności kierunku In-
żynieria Środowiska, w ramach
przedmiotów ogólnych, podstawo-
wych, kierunkowych i programu in-
dywidualnego Wydziału, realizowa-
nych jest 2400 godzin na studiach
I stopnia (inżynierskich) oraz 900
godzin na studiach II stopnia (ma-
gisterskich).
Pierwsze trzy semestry są wspólne dla
wszystkich specjalności i obejmują
przedmioty ogólne (matematyka
wyższa, fizyka, chemia, podstawy in-
formatyki, język obcy), przedmioty
techniczne (geodezja z fotograme-
trią, mechanika płynów, hydrologia)
oraz przyrodnicze (biologia i ekolo-
gia, meteorolo gia i klimatologia, gle-
boznawstwo i torfoznawstwo, rolni-
cze i leśne podstawy inżynierii środo-
wiska). 
Od czwartego semestru następuje
zróżnicowanie programów w zależ-
ności od specjalności. Przedmioty
wykładane na poszczególnych spe-
cjalnościach obejmują między inny -
mi problematykę dotyczącą: zaopa-
trzenia osiedli w wodę, kanalizacji,
oczyszczania ścieków i utylizacji od-
padów, budowy składowisk odpa-
dów komunalnych i przemysłowych,

Widok na zagospodarowaną
 przestrzennie dolinę

Ćwiczenia terenowe – zapoznawanie
się z pracą zakładu uzdatniania wody

Praktyka na budowie – uszczelnianie
wału rzeki Wisły bentomatą



Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

39

regulacji rzek, budownictwa wodno-
melioracyjnego, systemów odwod-
nień i nawodnień w rolnictwie, bu-
dowy dróg rolniczych, technologii
i organizacji prac inżynierskich,
kompleksowego kształto wania tere-
nów wiejskich, skażenia środowiska
i metod jego rekultywacji, rekulty-
wacji gleb i ochrony torfowisk oraz
funkcjonowania ekosystemów. 
Na studiach I stopnia kierunku Geo-
dezja i Kartografia realizowany jest
program o łącznym wymiarze 2500
godzin, a na studiach II stopnia –
900 godzin. Program studiów obej-
muje przedmioty ogólne (matema-
tyka, fizyka, technologia informa-
cyjna, język obcy, wychowanie
 fizyczne), przyrodnicze (podstawy
rolnictwa, nauka o Ziemi, glebo-
znawstwo i ochrona środowiska
przyrodniczego), techniczne (geo-
dezja, geodezja wyższa, elektro-
niczna technika pomiarowa, rachu-
nek wyrównawczy, fotogrametria,
instrumentoznawstwo, systemy in-
formacji o terenie) oraz specjalistycz -
ne (wycena nieruchomości, plano-
wanie przestrzenne, projektowanie
terenów osiedlowych, prawo, geode-
zyjne urządzenie terenów rolnych). 
Na studiach I stopnia kierunku Go-
spodarka Przestrzenna realizowany
jest program o łącznym wymiarze
2500 godzin, a na studiach II stopnia
– 900 godzin. W programie studiów
są przedmioty ogólne (matematyka,
fizyka, technologia informacyjna,
 język obcy, wychowanie  fizyczne, ry-
sunek techniczny i planistyczny, geo-
metria wykreślna i grafika inżynier-

ska, socjologia oraz historia urbani-
styki i architektury), kierunkowe
(prawne podstawy gospodarki prze-
strzennej i ochrony środowiska, pla-
nowanie przestrzenne, przyrodnicze
podstawy gospodarowania przestrze-
nią, gospodarka nieruchomościami,
geograficzne systemy informacji
przestrzennej), techniczne (budo -
wnictwo, planowanie infrastruktury
technicznej, projektowanie urbani-
styczne, geodezja, kartografia) oraz
profilujące (kształtowanie i rozwój
obszarów wiejskich, urządzenia
wodno-melioracyjne, studium za-
gro żenia powodzią, podstawy foto-
grametrii i fotointerpretacji, kształ-
towanie krajobrazu, kształtowanie
struktury przestrzennej wsi, ochrona
środowiska, polityka rozwoju regio-
nalnego na poziomie UE, kraju i re-
gionu, podstawy rolnictwa i leśnic-
twa, gleboznawstwo i ochrona gleb,
funkcje obszarów wiejskich). 
Programy na wszystkich kierunkach
zapewniają studiowanie w systemie
ECTS. Studiujący na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych reali-
zując program za każdy przedmiot
otrzymują odpowiednią ilość punk-
tów ECTS, które są respektowane
przez uczelnie zagraniczne, po pod-
pisaniu dwustronnej umowy pomię-
dzy współpracującymi wydziałami.

Praktyki i zajęcia terenowe
Integralną częścią studiów są ćwi-
czenia terenowe i praktyki waka-
cyjne. Studenci kierunku Inżynieria
Środowiska po trzecim roku odby-
wają czterotygodniową praktykę

Praktyka pomiarowa w terenie górskim

Badania terenowe realizowane przez
członków koła naukowego

Obmiar geodezyjny brzegu abrazyj-
nego Jeziora Czorsztyńskiego podczas
obozu naukowego

Aparatura do badań geotechnicznych



40

produkcyjną w firmach wykonaw-
czych, a w trakcie semestrów uczest-
niczą w wyjazdowych ćwiczeniach
terenowych na obiekty hydrotech-
niczne. Studenci kierunku Geodezja
i Kartografia mają do dyspozycji
 instrumentarium wyposażone w no-
woczesny sprzęt pomiarowy, z któ-
rego korzystają na praktycznych
ćwiczeniach w terenie. Dla studen-
tów kierunku Gospodarka Prze-
strzen na przewidziano w programie
studiów praktyki terenowe dotyczą ce
przyrodniczych oraz społeczno-kul-
turowych podstaw gospodarowania
przestrzenią. Natomiast po 6  seme -
strze będą odbywać czterotygo dnio -
we praktyki w urzędach gminnych. 

Studenci wszystkich kierunków na
drugim stopniu studiów odbywają
czterotygodniową praktykę dyplo-
mową.

Działalność wydziałowych 
kół naukowych
Dodatkową propozycją dla studen-
tów zainteresowanych pogłębianiem
wiedzy są studenckie koła naukowe.
Działalność studentów kierunku In-
żynieria Środowiska w ruchu nau -
kowym odbywa się w ramach koła
naukowego inżynieria środowiska,
w skład którego wchodzą sekcje:
 Inżynierii wodnej; Wodociągów
i hydrogeologii; Budownictwa eko-
logicznego; Geotechniki; Rekulty-
wacji i ochrony torfowisk; Sozolo-
giczna; Hydrologii i gospodarki
wodno-ściekowej; Renaturyzacji
rzek i dolin rzecznych; Kształtowa-

nia środowiska. Studencki ruch na-
ukowy na kierunku Geodezja i Kar-
tografia odbywa się w ramach dzia-
łania koła naukowego geodetów. Przy
Wydziale działa też międzywydzia-
łowe koło naukowe ochrony środo-
wiska, obejmujące w szerokim poję-
ciu ochronę środowiska.
Wyniki badań i pomiarów uzyski-
wane przez studentów podczas obo-
zów naukowych są podstawą refera-
tów wygłaszanych na krajowych
i międzynarodowych sesjach kół na-
ukowych, gdzie studenci naszego
Wydziału wielokrotnie zdobywali
nagrody i wyróżnienia.

Przedstawiając działalność Kół
 Naukowych na naszym Wydziale,
zapraszamy wszystkich obecnych
i przyszłych studentów do współ-
pracy. Dla każdego znajdzie się miej-
sce i tematyka odpowiadająca indy-
widualnym zainteresowaniom.
Praca w kołach to nie tylko badania
naukowe. Wspólne wakacyjne wy-
jazdy studentów i pracowników po-
zwalają lepiej się poznać i zaprzyjaź-
nić. Obozy naukowe organizowane
są zwykle w atrakcyjnych miejscach
– w otulinie parków narodowych,
na obrzeżach zbiorników wodnych,
w kompleksach leśnych czy też gór-
skich – jest zatem okazja do pozna-
nia nowych mało lub zupełnie nie-
znanych uroczych zakątków naszego
kraju. Jest to też okazja do poznania
ciekawych ludzi, miejscowych za-
bytków, regionalnej kultury. Okazja
do przeżycia niezapomnianych
przygód.

Laboratorium oceny jakości wody
i ścieków

Badanie mikroklimatu wnętrza
zamku w Czorsztynie

Spektrofotometr Absorbcji Atomowej
AAS UNICAM SOLAAR 969

Sprzęt do pomiarów satelitarnych
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Zaplecze naukowo-badawcze
Wydział oprócz kształcenia studen-
tów prowadzi działalność naukową,
która ma bardzo szeroki, interdyscy-
plinarny charakter i jest powiązana
z pracą dydaktyczną. Działalność ta
należy do dziedziny nauk rolniczych
i dyscypliny kształtowanie środowi-
ska oraz nauk technicznych i dyscy-
plin: inżynieria środowiska oraz
geodezja i kartografia. 
Do głównych nurtów prowadzonych
na Wydziale badań należy zaliczyć:
1. Racjonalne gospodarowanie zaso-

bami wodnymi.
2. Reorganizacja przestrzeni

 rolniczej.
3. Rewitalizacja obszarów zdegrado-

wanych.
4. Rozwój infrastruktury technicz-

nej obszarów wiejskich.
5. Rozwijanie nowoczesnych tech-

nik pomiarowych (GPS, skanery,
lasery).

Wydział składa się z 10 Katedr,
w tym 7 na kierunku Inżynieria Śro-
dowiska i 3 na kierunku Geodezja
i Kartografia. 
Do kierunku Inżynieria Środowiska
należą Katedry: Budownictwa
Wiejskiego, Inżynierii Sanitarnej
i Gospodarki Wodnej, Inżynierii
Wodnej i Geotechniki, Melioracji
i Kształtowania Środowiska, Ekolo-
gii Klimatologii i Ochrony Powie-
trza, Rekultywacji Gleb i Ochrony
Torfowisk oraz Zastosowań Mate-
matyki. Do kierunku Geodezja
i Kartografia natomiast należą Kate-
dry: Geodezji, Geodezji Rolnej Ka-
tastru i Fotogrametrii, Planowania,

Organizacji i Ochrony Terenów
Rolniczych.
Katedry posiadają nowoczesny
sprzęt do prac naukowo-badaw-
czych, do których angażowani są też
studenci.
Wydział posiada Laboratorium
 Hydro techniczne i kilka pracowni
komputerowych, z których każda
wyposażona jest w 18 stanowisk.
W pracowniach zainstalowane są
standardowe programy użytkowe jak
również specjalistyczne programy,
odpowiednie dla kierunku studiów
oraz programy własne opracowane
przez pracowników Wydziału. Po-
nadto do dyspozycji studentów jest
ploter pozwalający na wydruki do
wymiarów formatu A0. 

Współpraca i wymiana
 międzynarodowa
Studenci mają możliwość odbycia se-
mestralnych studiów w uczelniach
zagranicznych na Uniwersytecie Rol-
niczym w Llieda – Hiszpania, Uni-
wersytetach Rolniczych w Wiedniu
i Insbruku w Austrii oraz Uniwersy-
tecie w Trento – Włochy.

Perspektywa kariery zawodowej
Absolwenci kierunku studiów Inży-
nieria Środowiska, mogą być zatrud-
niani w biurach projektowych,
w przedsiębiorstwach wykonaw-
czych, instytucjach nadzorujących
i eksploatujących urządzenia wodne,
komunalne i ochrony środowiska.
Mogą pracować w administracji rzą-
dowej i samorządowej, w szkołach
średnich, uczelniach i instytucjach

Analizator przepływowy 
FIAstar 5000

Aparat do laboratoryjnego badania
przepuszczalności gleby

Dwupierścieniowy infiltrometr terenowy

Fragment Laboratorium 
Hydrotechnicznego
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badawczych, prowadzić firmy wyko-
nawcze, biura projektowe i dorad-
cze. Po odbyciu wymaganej praktyki
zawodowej absolwenci mogą ubie-
gać się o państwowe uprawnienia za-
wodowe dotyczące samodzielnych

funkcji technicznych w budownic-
twie w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, hydrologicznej oraz in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Absolwenci kierunku studiów Geo-
dezja i Kartografia, mogą pracować
w wydziałach geodezji urzędów ad-
ministracji państwowej, w wydzia-
łach ochrony środowiska, w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w biurach projektowych,
w firmach budowlanych lub też pro-
wadzić własne przedsiębiorstwa
świadczące usługi z szerokiego za-
kresu prac geodezyjnych. Studia
uzupełnione odpowiednią praktyką
zawodową są podstawą do ubiegania
się o nadanie państwowych upraw-

nień geodezyjnych, a po odbyciu od-
powiednich kursów uzupełniają-
cych również uprawnień z zakresu
szacowania i wyceny nieruchomości. 
Absolwenci kierunku studiów Go-
spodarka Przestrzenna mogą podej-
mować pracę w urzędach admini-
stracji publicznej szczebla samorzą-
dowego i regionalnego w zespołach
przygotowujących dokumenty pla-
nistyczne oraz opracowujących ana-
lizy przestrzenne zjawisk gospodar-
czych i społecznych, przy tworzeniu
lokalnych strategii rozwoju, opraco-
wywaniu programów mających na
celu podwyższenie konkurencyjno-
ści miast, gmin i regionów, planowa-
niu infrastruktury technicznej, spo-
rządzaniu dokumentów oceniających
stan środowiska przyrodniczego
i kulturowego, a także oceniających
wpływ inwestycji na środowisko. 

Pomiary wskaźników jakości wody
w rzece na obozie Koła Naukowego

Stabilizacja punktu w terenie podczas
obozu Koła  Naukowego Geodetów

Przygotowania do stabilizacji punktów geodezyjnych na obozie Koła Naukowego
Geodetów

Ćwiczenia praktyczne w terenie
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Opinie studentów i absolwentów

Rozmowa z doktorantką mgr inż. Wiolettą Żarnowiec, 
absolwentką kierunku Inżynieria Środowiska

Dlaczego wybrałaś studia na Uni-
wersytecie Rolniczym na kierunku
Inżynieria Środowiska?
Była to świadoma decyzja, ponieważ
ukończyłam Technikum Gospodarki
Wodnej i Budownictwa Drogowego
(dzisiaj Technikum Geodezji
i Kształtowania Środowiska). Na-
byta wiedza z zakresu inżynierii sa-
nitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak
również z zakresu ochrony i rekulty-
wacji środowiska, utwierdziła mnie
w przekonaniu, że chcę rozwijać się
właśnie w tym kierunku. Dlaczego
Uniwersytet Rolniczy? Długo zasta-
nawiałam się nad wyborem uczelni.
W decyzji pomogła mi rozmowa
z koleżanką, która studiowała na ów-
czesnej Akademii Rolniczej. Chwa-
liła panującą tam atmosferę, życzliwe
nastawienie wykładowców oraz cie-
kawe zajęcia.

Czy jej opinia potwierdziła się?
Oczywiście, że tak. Kadra naukowa
okazała się bardzo przyjazna, a zaję-
cia interesujące, szczególnie te, w któ-
rych proces nauczania nakierowany
był na praktyczne zastosowanie wie-
dzy. Najmilej wspominam wyjazdy
studyjne np.: oczyszczalnie ścieków,

zapora w Solinie, Ośrodek Zarybie-
niowy i Wylęgarnia Ryb Łososiowa-
tych w Łopusznej oraz praktyki tere-
nowe. Jestem pewna, że podobnie jak
mnie, spodobają się studentom liczne
sekcje koła naukowego, które dają
możliwość wykorzystania swojej wie-
dzy w praktyce. 

Dlaczego wybrałaś krakowską
Uczelnię?
Uważam, że studia to najlepszy okres
w życiu człowieka. To czas nie tylko na
naukę, ale również na zabawę. Kra-
ków jest przecież znany z bogatego ży-
cia kulturalnego i studenckiego, to wła-
śnie tutaj narodziły się Juwenalia.
Wierzę, że przyjaźnie, które zawarłam
w tym czasie przetrwają całe życie.

A co po studiach? Gdzie można
znaleźć pracę?
Absolwenci kierunku Inżynieria Śro-
dowiska mogą sprawować samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
m.in. w zakresie projektowania i wy-
konawstwa instalacji gazowych,
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych.
Część studentów podejmuje pracę już
w trakcie studiów zdobywając cenne
doświadczenie praktyczne. Większość

moich znajomych, po ukończeniu stu-
diów, bez problemu znalazła pracę,
a część z nich otworzyła nawet własną
działalność gospodarczą.

Co spowodowało, że wybrałaś drogę
naukową zamiast pracy w wykonaw-
stwie lub biurze projektowym?
Możliwości zatrudnienia po ukończe-
niu studiów są bardzo szerokie, gdyż
oferty pracy kierowane do  absolwentów
Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji pochodzą z bardzo wielu
dziedzin, m.in.: budownictwa wod-
nego, klimatyzacji i ogrzewnictwa,
melioracji, budownictwa inwentar-
skiego i wielu innych. Ja już podczas
trwania studiów odkryłam w sobie
predyspozycje do pracy naukowej i dy-
daktycznej. Wykładowcy stworzyli na
uczelni środowisko, w którym mogę
rozwijać zainteresowania związane
z zagadnieniem nawadniania w rol-
nictwie. Rozwój gospodarki światowej
opiera się obecnie na wiedzy. Rolnictwo
nie stanowi tu wyjątku, dlatego sądzę,
że kariera skoncentrowana na rozwi-
janiu tej dziedziny i wnoszeniu osobi-
stego wkładu w postęp w rolnictwie
może przynieść wiele satysfakcji i po-
żytku innym. 
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Rozmowa z doktorantem mgr inż. Jarosławem Taszakowskim, 
absolwentem kierunku Geodezja i Kartografia

Dlaczego zdecydowałeś się na studia
na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Geodezji na Kierunku Geodezja
i Kartografia? 
Podejmując decyzję o wyborze studiów
brałem pod uwagę rodzaj pracy, jaki
miałbym wykonywać po ich ukończe-
niu. Zawód geodety wiąże się za-
równo z pracą w terenie, urzędowymi
formalnościami jak również kameral-
nym opracowywaniem projektów. Nie
jest, więc monotonny. Postanowiłem
wybrać  studia na tym Wydziale, przy-
gotowujące mnie do tego bardzo kon-
kretnego i sprecyzowanego zawodu.
Decyzja była o tyle łatwa, iż miałem
bardzo dobre przygotowanie w Li-
ceum Ogólnokształcącym. Dobrze
zdany egzamin dojrza łości i pomyślne
wyniki egzaminu wstępnego otworzyły
mi drzwi na Wydział. Studia na Kie-

Czy po studiach łatwo można zna-
leźć pracę w Twoim zawodzie?
Ilość miejsc pracy w geodezji, w szcze-
gólności dla studentów i absolwentów
zależy oczywiście od ogólnej sytuacji
na rynku pracy, ale przede wszystkim
od ilości prowadzonych inwestycji.
Trzeba liczyć się z tym, że początkowy
okres może być trudny i może wyma-
gać dużo poświęcenia i zaangażowa-
nia od osób jeszcze niedoświadczonych
w zawodzie. Z własnego doświadcze-
nia jak również doświadczenia moich
znajomych mogę powiedzieć, że absol-
wentowi potrzeba około roku czasu,
aby dobrze poznać zawód geodety.
Najlepszą receptą na szybkie uczenie
się zawodu jest podejmowanie choćby
dorywczych prac geodezyjnych już
podczas trwania studiów. Wtedy to po
ich skończeniu, starając się o pracę,
możemy pochwalić się tak zdobytym
doświadczeniem. Jest to bardzo ważne,
dlatego że pracodawcy kładą nacisk na
praktykę i doświadczenie zawodowe. 

Co skłoniło Cię do wybrania drogi
naukowej?
Jak już wcześniej wspomniałem, zaraz
po skończeniu studiów postanowiłem
kontynuować naukę na studiach trze-
ciego stopnia z zakresu geodezji i kar-
tografii. Co mnie do tego skłoniło?
Chyba to była realizacja marzeń
z dzieciństwa, pamiętam, że jako
dziecko zawsze chciałem być nauczy-
cielem. Podczas studiów poznałem
wielu wspaniałych nauczycieli wykła-
dowców i zwróciłem uwagę również
na ten charakter pracy geodety.
Oprócz tego chciałem dalej zgłębiać

runku Geode zja i Kartografia ukoń-
czyłem w czerwcu 2006 roku, a już
w październiku rozpocząłem studia
doktoranckie. 

Czego nauczyły Cię studia?
Ćwiczenia terenowe podczas studiów
nauczyły mnie praktycznego zastoso-
wania zdobytej wiedzy. Ponadto
członkowstwo w Kole Nau kowym
Geodetów stwarzało dodatkowe moż-
liwości zetknięcia się z pracą w zawo-
dzie geodety. Podczas wakacji ist-
niała możliwość odbycia dodatko-
wych praktyk w przedsiębiorstwach
geodezyjnych, gdzie przez okres około
miesiąca można było poznać co to
znaczy praca geodety, zwłaszcza ta
w terenie. Był to swego rodzaju zwia-
stun tego, co czekało mnie po ukoń-
czeniu studiów. 

Nowoczesny budynek dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia
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wiedzę w tej dziedzinie, a studia dok-
toranckie były do tego najlepszym spo-
sobem. Podejmując tak ważną decyzję
życiową, postanowiłem, że nie zrezy-
gnuję z praktycznego wykonywania
zawodu. Uważam, że dobry nauczy-
ciel akademicki powinien mieć przy-
gotowanie praktyczne, czego wyrazem
mogą być uprawnienia zawodowe. Od
2,5 lat pracuję w Krakowskim Biurze
Geodezji i Terenów Rolnych w pra-
cowni scaleń i wymiany gruntów. Za
około pół roku będę mógł starać się
o uprawnienia zawodowe. 

Czy podjęcie pracy zawodowej nie
koliduje z karierą naukową?
Jeśli człowiek stara się sumiennie wy-
konywać obowiązki w stosunku do
pracodawcy, jak również nie zanie-
dbuje działalności naukowej – abso-
lutnie praca nie przeszkadza w konty-
nuowaniu nauki na studiach dokto-
ranckich. Muszę przyznać, że w moim
przypadku nawet pomaga, i to bardzo.
Szeroki wachlarz robót, jakie wyko-
nuję w biurze pozwolił mi na zetknię-
cie się z różnymi problemami, których
rozwiązanie wymagało podjęcia nie-
kiedy zaawansowanych badań w tym
zakresie. Praca stała się, więc dla mnie
inspiracją do badań. Wiele zagadnień
w moich badaniach naukowych do
pracy doktorskiej znalazło swą pod-
stawę w pracy zawodowej. Zaznaczyć
muszę, że wiedza zdobyta na studiach
doktoranckich jak również wyniki ba-
dań niejednokrotnie znalazły zastoso-
wanie przy rozwiązywaniu wielu za-
gadnień geodezyjnych w mojej co-
dziennej pracy. 

Najczęstsze odpowiedzi studentów kierunku Inżynieria
Środowiska na temat studiowania na Wydziale

Czy lubisz swój kierunek studiów?
Jak najbardziej go lubię. Inżynieria
Środowiska z racji swojej specyfiki
obejmuje wiele dziedzin i problemów
naukowych. Jest kierunkiem przyrod-
niczo-technicznym, dzięki czemu
przekazywana wiedza jest bardzo róż-
norodna, a przez to ciekawa. 

Co ciekawego jest na tych studiach?
Poznaje się tu zagadnienia, problemy
oraz sposoby ich rozwiązywania
z bardzo wielu dziedzin naukowych.
Począwszy od poznawania środowi-
ska na ekologii, meteorologii, glebo-
znawstwie i opracowywania sposobów
jego kształtowania poprzez meliora-
cje, inżynierię wodną i sanitarną,
a skończywszy na naukach ścisłych
i technicznych, jakimi są: matema-
tyka, fizyka, mechanika budowli,
 budownictwo inwentarskie, czy geo-
dezja. Na studiach organizowane są
ćwiczenia terenowe, dzięki czemu
stwarza się studentom możliwości
 zobaczenia i poznania tego, czego
uczyli się podczas zajęć. Pozwala też
na lepsze zrozumienie i utrwalenie
zdobytej wiedzy.

Dlaczego warto studiować na UR?
UR jest uczelnią przyjazną dla stu-
dentów. Prowadzącym nie można za-
rzucić braku otwartości i chęci niesie-
nia pomocy studentom. Wspomniane
wcześniej wyjazdy w ramach ćwiczeń
terenowych mają jeszcze jedną ważną

cechę: pozwalają na nieocenioną inte-
grację między studentami, dzięki
czemu studenci UR potrafią być
zgrani i solidarni. Należy podkreślić
jeszcze jeden aspekt, bardzo istotny
z praktycznego punktu widzenia każ-
dego studenta: nasze Panie w dzieka-
nacie zawsze są przyjazne i pomocne
dla studentów.

Czy studia są trudne, jeśli tak to jak
sobie z tym radzić?
Studia na kierunku Inżynieria Śro-
dowiska, mimo swej wielowarstwo-
wości i złożoności materiału nie są
trudne dla tych, którym na nich za-
leży, i którzy są zdeterminowani by je
ukończyć. Warunki i atmosfera na
Uczelni temu sprzyjają.

Czy poza nauką znajdujesz czas na
przyjemności, realizowanie swojego
hobby, rozwijanie zainteresowań?
Przy odrobinie samodyscypliny i sys-
tematyczności, można skutecznie
 pogodzić studia z dodatkowymi
 zajęciami.

Co dają Ci te studia, jakie plany
wiążesz z ich ukończeniem?
Studia te interesują mnie gdyż otwie-
rają drogę do zdobycia uprawnień za-
wodowych, zarówno projektowych jak
i wykonawczych. Ponadto, z racji ich
przekrojowości, miejsca pracy dla
przyszłych inżynierów są bardzo róż-
norodne, a tym samym dość liczne.
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Życie studenckie

Robert Gradka, student IV roku kierunku Geodezja i Kartografia

Wybrałem tę Uczelnię i ten Wydział,
ponieważ zawsze interesowała mnie
praca w terenie oraz obcowanie na co
dzień z przyrodą. Obecnie jestem na
IV roku i bez problemów wiążę naukę
z życiem towarzyskim, organizowa-
nym nie tylko przez nasz samorząd
wydziałowy czy uczelniany, ale także
przez samo miasto Kraków – bardzo
bogate kulturalnie. 
Na Wydziale działa zawsze pomocny
samorząd studencki, wiele interesują-

cych kół naukowych i każdy zaintere-
sowany znajdzie coś dla siebie. Poza
tym na Uczelni i w jej otoczeniu bar-
dzo dobrze funkcjonuje system stypen-
dialny, promujący aktywność i chęć
rozwoju naszych studentów. 

Kadra naukowa jest bardzo przyja-
zna, co powoduje, że studia są przy-
jemniejsze. Jeśli podczas studiów po-
jawiają się jakieś problemy – bo prze-
cież każdy je ma, kadra naukowa jest

bardzo „ludzka” i ugodowa. Jednak
nie można zapomnieć o nauce. 

Na naszym Wydziale można zdobyć
bardzo praktyczną wiedzę, pomocną
w późniejszym okresie życia, kiedy za-
czniemy już pracować w swoim wy-
marzonym zawodzie. Warto zacząć
studiować na naszym Wydziale, po-
nieważ kształci on w kierunkach tech-
nicznych, ostatnio tak bardzo oczeki-
wanych na rynku pracy.

Najczęstsze odpowiedzi studentów kierunku Geodezja
i Kartografia na temat studiowania na Wydziale

Czy lubisz swój kierunek studiów?
Lubię swój kierunek studiów, ponie-
waż Geodezja i Kartografia daje
możliwość rozwoju w wielu dziedzi-
nach, jest to fascynujący kierunek, któ-
rego ukończenie daje bardzo dobry
i potrzebny zawód. 

Co szczególnego, czy ciekawego jest
na tych studiach?
Na kierunku pracują bardzo sympa-
tyczni i uprzejmi wykładowcy. Studia
są ciekawe ze względu na dużą ilość
zajęć praktycznych.

Dlaczego warto studiować na UR?
W dzisiejszych czasach renoma uczel ni

jest bardzo ważna. UR cieszy się do-
brą opinią. Na Wydziale jest bardzo
dobra kadra nauczająca. Ukończenie
studiów daje szansę na zatrudnienie
w wyuczonym zawodzie.

Czy studia są trudne, jeśli tak to jak
sobie z tym radzić?
Studia nie są łatwe, jednak systema-
tyczna praca pozwala pogodzić
wszystkie obowiązki i znaleźć czas na
inne aspekty życia studenckiego.

Czy poza nauką znajdujesz czas na
przyjemności, realizowanie swojego
hobby, rozwijanie zainteresowań?
Dobre zorganizowanie swojego czasu

pozwala na realizację innych zainte-
resowań i uczestnictwo w imprezach
kulturalnych. Dzięki działaniu na
kierunku Koła Naukowego Geodetów
można silniej rozwijać swoje zainte-
resowania zawodowe.

Co dają Ci te studia, jakie palny
wiążesz z ich ukończeniem?
Studia te dają teoretyczną i prak-
tyczną wiedzę w zawodzie, który
w przyszłości będziemy wykonywać.
Ich ukończenie z pewnością przyniesie
satysfakcję, pracę i być może niezłe
uposażenie.
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Paweł Kotlarz, student IV roku kierunku Geodezja i Kartografia

Kończąc edukację na poziomie szkoły
średniej jak przed każdym absolwen-
tem, tak przede mną też, stała cała
gama możliwości, jeżeli chodzi o dal-
szą moją edukację. W moim otocze-
niu miałem możliwość zapoznać się
ze zdaniem osób, które studiowały na
naszej Uczelni i naszym Wydziale,
jak i innych uczelniach, w innych
miastach. Jako że szkoła średnia,
którą kończyłem, miała profil tech-
niczny, dlatego rozważałem podjęcie
studiów na kierunku technicznym.

Geodezja to dziedzina  nauki, która
spełnia te oczekiwania, o czym wie-
działem wcześniej. Ponadto poprzez
kontakty z geodetami jeszcze przed
podjęciem studiów zawód ten już
wtedy mnie zafascynował, co spowo-
dowało, że wybrałem ten kierunek.
Rozważałem jeszcze studia na innej
uczelni na tym samym kierunku, lecz
opinie, które słyszałem, świadczyły
o tym, że geodezja tam jest mniej
związana ze stroną praktyczną niż
na UR.

Studiować na naszym Wydziale
wcale nie jest łatwo. Nie jest to Uczel-
nia, na której obowiązki jak i prowa-
dzących można bagatelizować. Jeżeli
od początku student weźmie na po-
ważnie sobie to, co stawiają przed nim
prowadzący i będzie w miarę syste-
matycznie pracował, to na pewno bę-
dzie zadowolony i da sobie radę. Jeżeli
nie zostawia się wszystkiego na ostat-
nią chwilę i pracuje na bieżąco to
znajdzie się czas na wszystko. Roz-
rywkę także.

Brzeg Wisły w okolicach Tyńca
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Krótka historia
Studia ogrodnicze na poziomie uni-
wersyteckim mają w Krakowie długą
tradycję. Rozpoczęły się bowiem
w 1890 roku w ramach Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego jako kursy
ogrodnicze przy ówczesnym Stu-
dium Rolniczym. W 1945 roku zo-
stała utworzona Katedra Ogrodnic-
twa na Wydziale Rolniczym UJ.
Niezależna od Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Wyższa Szkoła Rolnicza
powstała w 1953 roku, a w jej ra-
mach utworzony został w 1968 roku
odrębny Wydział Ogrodniczy.
W 2008 roku Wydział Ogrodniczy

obchodził jubileusz 40-lecia swego
istnienia. Obecnie jego pełna nazwa
brzmi: Wydział Ogrodniczy Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.

Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna Wydziału jest
bogata i na studiach stacjonarnych
prowadzonych w systemie dwustop-
niowym obejmuje od października
2010 roku 5 specjalności:

Rośliny lecznicze i prozdrowotne
Na studiach I stopnia tej nowej spe-
cjalności absolwenci zdobędą umie-
jętności ujęte w standardach kształ-
cenia obowiązujących na kierunku
Ogrodnictwo. Jednocześnie opanują
wiedzę dotyczącą substancji biolo-
gicznie czynnych w roślinach leczni-
czych, w tym także w owocach i wa-
rzywach. Poznają znaczenie roślin
w lecznictwie i żywieniu, a także ich
rolę w podnoszeniu jakości i kultury
życia człowieka. Absolwenci będą
dysponowali wiedzą z zakresu oceny
jakości produktów ogrodniczych
i surowców leczniczych, zgodnie ze
stawianymi im wymogami i nowo-
czesnymi trendami w żywieniu czło-
wieka. Poznają sposoby racjonalne -
go wykorzystywania roślin, zarówno
uprawnych jak i dziko rosnących,

Charakterystyczny budynek Wydziału Ogrodniczego

Ćwiczenia z warzywnictwa
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w zgodzie z zasadami etyki ekolo-
gicznej oraz obowiązującymi zalece-
niami GAP i GMP. Studenci na-
będą umiejętności kształtowania za-
łożeń ogrodowych, stwarzających
takie otoczenie i środowisko życia
człowieka, które służyć będzie po-
lepszeniu jego stanu zdrowia w sen-
sie fizycznym i psychicznym. Na stu-
diach II stopnia studenci poszerzą
wiedzę ogrodniczą, szczególnie
w zakresie zrównoważonego gospo-
darowania i wykorzystania bioróż-
norodności w środowisku rolni-
czym. Poznają również wymogi sta-
wia ne lekom roślinnym stosowanym
w ziołolecznictwie oraz zaznajomią
się z czynnikami rzutującymi na
wartość użytkową produktów
ogrodniczych i zielarskich oraz moż-
liwościami ich kontroli. Zdobędą
ponadto umiejętność posługiwania
się nowoczesnymi metodami bada-
nia i oceny produktów ogrodni-
czych. Opanują techniki informa-
tyczne do pozyskiwania i przetwa-
rzania danych.

Ogrodnictwo z Marketingiem
Celem tej specjalność jest przygoto-
wane kompetentnych fachowców
potrafiących samodzielnie prowa-
dzić gospodarstwa ogrodnicze z za-
chowaniem wszelkich zasad agro-
tech niki warunkujących osiąganie
wysokich standardów jakościowych
produktów ogrodniczych zgodnych
z wymogami Unii Europejskiej
w trzech podstawowych gałęziach
ogrodnictwa: sadowniczej, warzyw-
niczej i roślin ozdobnych, z produk-

cją nasienną i szkółkarską włącznie.
Absolwenci będą posiadali znajo-
mość zasad marketingu, kredytowa-
nia, podstaw bankowości, prawa go-
spodarczego i prawa pracy oraz praw
rządzących rynkiem i umiejętność
jego analizy. 

Sztuka Ogrodowa
Studenci tej specjalności oprócz wie-
dzy wymaganej przez standardy
kształcenia posiądą umiejętności po-
zwalające na wykonywanie badań
studialnych, opracowań projekto-
wych i realizacji w zakresie: zieleni
miejskiej i wiejskiej, parków i ogro-
dów w obiektach użyteczności pu-
blicznej, cmentarzy, obiektów tury-
stycznych, wielofunkcyjnych ogro-
dów przydomowych, rewaloryzacji
ogrodowych założeń zabytkowych,
rekultywacji terenów zdegradowa-
nych, zagospodarowania terenów
rolniczych, oceny oddziaływania in-
westycji komunalnych na środowi-
sko przyrodnicze pielęgnacji zieleni,
roślinnych dekoracji wnętrz i bukie-
ciarstwa. 

Agroekologia i Ochrona Roślin
Celem tej specjalności jest dostarcze-
nie studentowi wiedzy wymaganej
przez standardy kształcenia oraz
przygotowanie absolwenta do pro-
wadzania produkcji ogrodniczej me-
todami bezpiecznymi dla środowiska
i konsumenta (rolnictwo zrównowa-
żone), zapoznanie z wymaganymi
aktami prawnymi w tym zakresie,
obowiązującymi w krajach Unii Eu-
ropejskiej, zdobycie umiejętności

Cykliczna impreza Święto Ogrodów

Fragment laboratorium in-vitro

Fragment doświadczenia polowego –
kapusta chińska

Egzamin dyplomowy – obrona pracy
magisterskiej
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 wykorzystania w produkcji ogrodni-
czej ważnych metod ochrony roślin
przed agrofagami (intensywna
ochrona  roślin), zdobycie wiedzy
w zakresie ochrony środowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem środo-
wiska rolniczego.

Bioinżynieria
Oprócz wszystkich umiejętności wy-
maganych przez standardy kształce-
nia na kierunku Ogrodnictwo, absol -
wenci tej specjalności dodatkowo
będą dysponowali wiedzą teore-
tyczną z zakresu biologii i biofizyki
komórki oraz genetyki molekularnej
i inżynierii genetycznej oraz biotech -
nologii we współczesnej hodowli ro-
ślin i nasiennictwie. Studenci na stu-
diach II stopnia rozszerzą swoją wie-
dzę z biologii molekularnej,
genomiki, cytoembriologii i gene-
tycznej modyfikacji organizmów.
Nabędą umiejętności w posługiwa-
niu się metodami biotechnologicz-
nymi (markery DNA, sekwencjono-
nowanie DNA, techniki kultur in vi-
tro, transformacja genetyczna) oraz
wykorzystaniem ich w pracach na-
ukowych, laboratoriach kontrolnych
i diagnostycznych.

Działalność dydaktyczna
Kadra naukowo-dydaktyczna na-
szego Wydziału posiada duże do-
świadczenie zarówno w dziedzinie
nauczania, jak i prowadzenia różno-
kierunkowych prac badawczych.
Program dydaktyczny zakłada nie
tylko zdobycie wiedzy zawodowej,
ale także opanowanie metodyki wy-

branych analiz laboratoryjnych i ob-
sługi podstawowych programów
komputerowych przydatnych w za-
wodzie oraz biegłe opanowanie zna-
jomości przynajmniej jednego ję-
zyka obcego. Studia I stopnia koń-
czą uzyskaniem tytułu inżyniera
ogrodnictwa, a studia II stopnia –
tytułu magistra.

Oprócz działalności dydaktycznej
przewidzianej programem naucza-
nia pracownicy i studenci naszego
Wydziału corocznie wiosną anga-
żują się w przygotowanie dwóch
ważnych imprez, jakimi są: Dni
Owada i Święto Ogrodów.
Dni Owada – początkowo impreza
tylko o zasięgu lokalnym, od kilku lat
nabrała już rangi ogólnokrajowej. Ta
imponująca impreza, zainicjowana
i kontynuowana przez kiero wnika
Katedry Ochrony Roślin, prof. dr
hab. Kazimierza Wiecha, cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wiel-
kiej rzeszy publiczności, wśród której
największą grupę stanowią uczniowie
szkół różnego szczebla. Uczestnictwo
w „Dniach Owada” to wspaniała
okazja nie tylko do zapoznania się
z bogatą kolekcją żywych owadów
i pajęczaków, ale również możliwość
wysłuchania ciekawych prelekcji
 nawiązujących do świata owadów
i wzięcia udziału w licznych konkur-
sach tematycznych.
Święto Ogrodów to kolejna impreza
przyciągająca uwagę społeczności
Krakowa, zainicjowana przez kiero -
wnika Katedry Roślin Ozdobnych,
prof. dr hab. Annę Bach. Podczas

Fragment kwietnika według projektu
 studentki

Wystawa ozdobnych dyń w ramach
Nocy Naukowców

Kolekcja roślin ozdobnych w jesiennych
barwach 

Nowoczesna sala wykładowa WO
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zwiedzania imponującej kolekcji
 roślin ozdobnych, zielarskich i sado -
wniczych (w tym winorośli) można
skorzystać z fachowych porad ogrod-
niczych, udzielanych zarówno przez
pracowników Wydziału, jak i stu-
dentów. Integralną częścią tej im-
prezy są wykłady o tematyce ogrod-
niczej i zielarskiej wygłaszane przez
specjalistów z danej dziedziny oraz
warsztaty florystyczne.

Zaplecze naukowo-badawcze
Strukturę naukowo-badawczą Wy-
działu stanowią następujące Kate-
dry: Biochemii, Botaniki i Fizjologii
Roślin, Genetyki, Hodowli i Nasien-
nictwa, Ochrony Roślin, Roślin
Ozdobnych, Sadownictwa i Pszczel-
nictwa, Uprawy Roli i Nawożenia
Roślin Ogrodniczych oraz Warzyw-
nictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa.
Oprócz nowocześnie wyposażonych
laboratoriów i pracowni specjalisty -
cznych: chemicznej, biotechnologii,
anatomiczno-cytologicznej, fizjolo-
gii roślin, kultur in-vitro, wirusologii
i patologii roślin, mikroskopowej,
chromatografii) oraz sal wykłado-
wych o łącznej powierzchni przekra-
czającej 10 000 m2, Wydział Ogrod-
niczy posiada nowoczesne szklarnie,
chłodnie i przechowalnie warzyw
i owoców, bogatą kolekcję roślin
ogrodniczych (w tym tropikalnych)
i zielarskich, stacje doświadczalne,
w których realizowane są doświad-
czenia polowe oraz odbywają sie
praktyki zawodowe pod kierunkiem
doświadczonych fachowców. Dzięki
międzynarodowemu programowi

istnieje możliwość odbywania części
studiów za granicą w ramach specja-
listycznych programów wymiany
studentów. 

Praktyki zawodowe 
i zajęcia terenowe
W procesie kształcenia na Wydziale
Ogrodniczym duży nacisk jest poło-
żony na zdobycie podstawowych
umiejętności praktycznych, realizo-
wanych poprzez praktyki zawodowe
i ćwiczenia terenowe, prowadzone
zarówno w stacjach doświadczal-
nych Wydziału, jak i w zaprzyjaź-
nionych gospodarstwach ogrodni-
czych i zielarskich położonych
w różnych rejonach Polski. Działal-
ność ta jest szczególnie ceniona
przez studentów, gdyż pozwala im
na zapoznanie się z wieloma prak-
tycznymi aspektami szeroko poję-
tego ogrodnictwa. Praktyki zawo-
dowe są zaplanowane na II i III roku
studiów i odbywają się przede
wszystkim w stacjach doświad -
czalnych położonych w pobli żu
Krako wa, m.in. w Garlicy Murowa-
nej (sado wnictwo), w Mydlnikach
(warzy wnictwo, rośliny zielarskie,
ochrona roślin) i w Węgrzcach
(ocena odmian roślin), a także
w Ogrodzie Botanicznym oraz na
kolekcji roślin ozdobnych i zielar-
skich położonej na zapleczu bu-
dynku Wydziału. Dla wszystkich
chętnych istnieje także możliwość
odbycia części praktyk w ośrodkach
zagranicznych między innymi w:
Anglii, Irlandii, Niemczech, Norwe-
gii, a także w innych krajach, gdzie

Igołomia – jeden z rejonów odbywania
ćwiczeń terenowych

Ostatnia powtórka przed uzyskaniem
zaliczenia

Ćwiczenia terenowe w tunelu foliowym

Pomiary za pomocą nowoczesnej
 aparatury
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studenci mają możliwość  poznania
zasad funkcjonowania  gospodarstw
ogrodniczych  różnego typu, równo-
cześnie doskonaląc swoje umiejęt-
ności językowe. 

Życie studenckie
Wydział oferuje szeroko rozbudo-
waną pomoc materialną w postaci
stypendiów socjalnych i naukowych
oraz zakwaterowanie w domach stu-
denckich o wysokim standardzie.
Poza studiowaniem studenci mają
możliwość rozwijania swoich zain-
teresowań naukowych poprzez dzia-
łalność w rozmaitych sekcjach Koła
Naukowego Ogrodników oraz moż-
liwość rozwijania swoich talentów
artystycznych w różnorodnych ze-
społach twórczych, między innymi
w Chórze Akademickim. Studen-
tów o zacięciu sportowym do ak-
tywnego wypoczynku zaprasza Stu-
dium Wychowania Fizycznego.
Wolny od nauki czas można atrak-
cyjnie spędzić w klubie akademic-
kim „Arka” znajdującym się w obrę-
bie kampusu studenckiego przy ale-
jach 29 Listopada.

Działalność wydziałowych 
kół naukowych
Na Wydziale Ogrodniczym prężnie
działa Koło Naukowe Ogrodników
(KNO), mające bardzo bogatą tra-
dycję. Aktualnym opiekunem Koła
jest dr hab. Renata Wojciechowska
z Katedry Botaniki i Fizjologii Ro-
ślin. Do działalności w ramach
KNO zapraszani są studenci chętni
do poszerzania swojej wiedzy i hory-

zontów myślowych Ogrodników na
tym Wydziale. W jego ramach działa
aż 10 sekcji tematycznych, w których
prowadzone są badania terenowe
i laboratoryjne. Sekcje te to: Bota-
niki i Ekologii, Biochemii Ekolo-
gicznej, Fizjologii Roślin, Genetyki,
Entomologii, Fitopatologii, Roślin
Ozdobnych, Sadownictwa, Pszczel-
nictwa i Warzywnictwa. Uzyskane
wyniki są prezentowane na wydzia-
łowych i ogólnopolskich sesjach kół
naukowych i publikowane w specjal-
nych biuletynach. Autorzy najlep-
szych referatów otrzymują atrak-
cyjne nagrody. Jedną z form działal-
ności Kół Naukowych są wakacyjne
wyjazdy o charakterze badawczym
podczas których, studenci pod
opieką pracowników mają możli-
wość prowadzenia własnych obser-
wacji i badań warunków przyrodni-
czych różnych części Polski. 

Perspektywa kariery zawodowej
Po ukończeniu studiów absolwenci
będą przygotowani do prowadzenia
gospodarstwa ogrodniczego meto-
dami konwencjonalnymi, integrowa-
nymi i ekologicznymi. Będą mogli
podjąć pracę w sektorze ogrodni-
czym, placówkach naukowo-badaw-
czych, laboratoriach surowcowych,
firmach zajmujących się obrotem
owoców, warzyw, ziół i roślin ozdob-
nych oraz przetwórstwem surowców
roślinnych. Przygotowani będą do
działalności w organizacjach służą-
cych promowaniu zdrowia, kształto-
waniu środowiska przyrodniczego
i kultury życia człowieka, doradztwu

Widok z kolekcji roślin ozdobnych
na domy studenckie

Po trudach nauki czas na zabawę –
 coroczny Bal Ogrodnika

Praca w laboratorium to prawdziwa
przyjemność – laboratorium Katedry
Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Fragment kolekcji roślin zielarskich
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rolniczemu, a także pozyskiwaniu
funduszy na rzecz takiej działalności.
Założeniem tej specjalności jest
zwiększenie liczby absolwentów kie-
runku o kluczowym znaczeniu w ob-
szarze „zdrowie społeczeństwa”, ob-
jętym programami strategicznymi
państwa na rzecz rozwoju gospo-
darki opartej na wiedzy.
Możliwości zatrudnienia po ukoń-
czeniu studiów są bardzo szerokie,
gdyż oferty pracy kierowane do ab-
solwentów Wydziału Ogrodniczego
pochodzą między innymi z: ogrod-
niczych gospodarstw warzywni-
czych, sadowniczych i kwiaciarskich,
szkółek drzew i roślin ozdobnych,
pracowni kultur in-vitro, pieczar-
karni, chłodni i przechowalni pro-
duktów ogrodniczych, firm hodow-
lanych i nasiennych zarówno krajo-
wych jak i zagranicznych, firm
pełniących usługi ogrodnicze, firm
handlowych prowadzących dystry-
bucję materiału ogrodniczego, stacji
hodowli roślin, stacji oceny odmian,
stacji chemiczno-rolniczej, Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego, przed-
siębiorstw zieleni miejskiej, giełd
ogrodniczych, kwiaciarni, baz surow -
 cowych zakładów przetwórstwa
owocowo-warzywnego, instytutów
naukowych, uczelni wyższych, redak-
cji czasopism ogrodniczych, samo-
rzą dów terytorialnych, firm stano-
wiących obudowę ogrodnictwa,
urzędów celnych. 

Absolwenci Wydziału Ogrodniczego
Co roku mury Wydziału opuszcza
ponad 100 absolwentów znajdując

zatrudnienie w różnych branżach
gospodarki. Wielu z nich pracuje
w sektorze związanym z ogrodnic-
twem, a niektórzy osiągnęli wysoką
pozycję zawodową w Polsce i za gra-
nicą. W rozmowach zarówno ofi-
cjalnych, jak i prywatnych wszyscy
zawsze z dumą podkreślają, że są ab-
solwentami Wydziału Ogrodni-
czego w Krakowie. Do osób takich
należą między innymi:
Alicja Cecot – redaktor naczelny
dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”,
Jan Danek – wiodący w skali świata
hodowca nowych odmian malin i je-
żyn. Twórca szkoły hodowli tych ga-
tunków oraz banku genów. Wielo-
letni pracownik i dyrektor Stacji
Doświadczalnej w Brzeżnej,
Zbigniew Frączek – absolwent
z 1984 r., pierwszy w Polsce indywi-
dualny sadownik, który od 1995
roku eksploatuje chłodnię z ULO
wybudowaną zgodnie z najlepszą
wiedzą, co do technologii przecho-
wywania owoców. Udostępnia ten
obiekt do realizacji zadań dydak-
tycznych Wydziału.
Franciszek Kadzik – doktor nauk rol-
niczych. Obecnie dyrektor Departa-
mentu Działań Społecznych i Środo-
wiskowych w ARiMR w Warszawie.
Tadeusz Kusibab – właściciel Go-
spodarstwa Ogrodniczego i Labora-
torium Kultur in vitro w Krakowie,
Piotr Loska – redaktor naczelny
miesięcznika „Hasło Ogrodnicze” ,
Tadeusz Mularski – właściciel firmy
Grupa Producentów Owoców i Wa-
rzyw, „Gospodarstwo Ogrodnicze
T. Mularski”, Sp. z o.o.,

Fragment kolekcji roślin ozdobnych

Rozsada bazylii tuż przed wysadzeniem

Paweł Najbar – dyrektor firmy
„Najbar” (mechanizacja sadownicza
i warzywnicza),
Małgorzata (Margarethe) Serek –
profesor w Uniwersytecie Hanower
(do niedawna równocześnie w uni-
wersytecie w Kopenhadze). Bardzo
ceniony specjalista w dziedzinie re-
gulacji hormonalnej kwitnienia i sta-
rzenia się kwiatów. Autorka ponad
180 publikacji zamieszczonych w re-
nomowanych czasopismach nauko-
wych. Współpracująca z naszym
Wydziałem od lat.
Stanisław Socha – „Garden”, Go-
spodarstwo Ogrodnicze w Mielcu,
Tomasz Ziarko – doktor nauk rol-
niczych, założyciel firmy doradczej
dla ogrodnictwa.



54

Widok na kolekcję roślin, tunel foliowy
i szklarnie

Ćwiczenia terenowe w ramach specjal-
ności Sztuka Ogrodowa – Pieskowa
Skała

Rozmowa z Anną Hostyńską – absolwentką Wydziału
Ogrodniczego. Studia ukończyła w 2006 roku

Co zadecydowało, że wybrałaś stu-
dia na Wydziale Ogrodniczym?
O dostaniu się na studia w pewnej
mierze zadecydował przypadek. Kiedy
kończyłam naukę w liceum pojawiła
się możliwość zdawania wstępnego
 egzaminu na Wydział Ogrodniczy
 łączonego z ustną maturą z biologii.
Ponieważ nie miałam sprecyzowanych
planów dotyczących mojej przyszłości
zdecydowałam się rozpocząć studia na
tym wydziale. 
Dziś mogę powiedzieć, że jestem bar-
dzo zadowolona z tego przypadko-
wego wyboru, ponieważ okazał się on
bardzo trafną decyzją.

Co sprawiło, że spodobały ci się stu-
dia na naszym wydziale?
W miarę pojawiania się na kolejnych
latach studiów specjalistycznych zajęć,
ćwiczeń terenowych i licznych wizyt,

w ramach zajęć, w Ogrodzie Bota-
nicznym, zrozumiałam, że ogrodnic-
two jest tą dziedziną, którą chce się
zajmować w przyszłości. 
Duże znaczenie miała możliwość
 zaangażowania naukowego poza za-
jęciami. Na II roku studiów dołączy-
łam do Koła Naukowego Ogrodni-
ków. Praca w laboratorium, przygo-
towywanie referatów i wygłaszanie
ich na konferencjach, pomogło mi
w pisaniu pracy magisterskiej oraz
przyczyniło się do podjęcia decyzji
o przystąpieniu do egzaminu na stu-
dia doktoranckie. 

Poza tym wielokrotnie pomagałam
w organizacji Dni Owada, które były
nie tylko świetną zabawą, ale pozwa-
lały także na zdobywanie praktycz-
nych informacji, które wykorzystywa-
łam na zajęciach z entomologii.

Dni Owada cieszą się zawsze dużym
zainteresowaniem

Zajęcia praktyczne w szklarni

Zajęcia praktyczne w stacji doświad-
czalnej w Mydlnikach
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Sadownicza Stacja Doświadczalna
w Garlicy Murowanej

Jabłka odmiany McIntosh – 
Stacja w Garlicy Murowanej

Gruszki odmiany Konferencja – 
Stacja w Garlicy Murowanej

Rozmowa z Krzysztofem Kapałą – studentem IV roku Wy-
dzia łu Ogrodniczego, kierunek Ogrodnictwo z Marketingiem

Dlaczego wybrałeś Wydział Ogrod-
niczy?
Odkąd pamiętam chciałem studiować
na Wydziale Ogrodniczym. Ogrod-
nictwo zawsze było i jest moją wielką
pasją, więc wybrałem studia, które po-
zwoliłyby mi na pogłębianie wiedzy
w tej dziedzinie i rozwijanie moich
zainteresowań.

Czy studia spełniają twoje oczeki-
wania?
Tak. Muszę powiedzieć, że jestem bar-
dzo zadowolony. Szczególnie podo-
bają mi się ćwiczenia terenowe, które
są doskonałym uzupełnieniem ćwi-

czeń i wykładów. Dzięki nim otrzy-
mujemy dużą wiedzę praktyczną.
Myślę również, że pozwalają na lep-
szy i bliższy kontakt między studen-
tami, a prowadzącymi zajęcia. 

Czy masz już sprecyzowane plany
związane z pracą po zakończeniu
studiów?
Moje główne zainteresowania to
 botanika i ekologia. Po zakończeniu
studiów bardzo chciałbym nadal roz-
szerzać znajomość tych dziedzin.
Moim marzeniem jest rozpoczęcie
pracy naukowej, interesują mnie
zwłaszcza rośliny chronione. 

Rozmowa z Ewą Kasprzycką absolwentką Wydziału
Ogrodniczego. Studia ukończyła w 2005 roku. Obecnie
prowadzi własną firmę ogrodniczą

Jak trafiłaś na Wydział Ogrodniczy?
Jeszcze na początku liceum moje zain-
teresowania nie były jasno ukierunko-
wane. Dopiero w III klasie, rośliny
i sztuka ogrodowa zaczęły zajmować
moją uwagę. 
Na pewno stało się to w pewnym stop-
niu za poradą mojej mamy, która od
zawsze kochała ogrody, ale w pewnym
momencie sama zrozumiałam, że by-
cie ogrodnikiem to wspaniałe zajęcie,
wspaniały zawód, bo przyjemny, kre-
atywny, a mogący być równocześnie
hobby.

I tak właśnie powoli dojrzałam do de-
cyzji, że studia ogrodnicze to dobry
początek „kariery” ogrodniczej. Wy-
dział Ogrodniczy, to był właśnie mój
wybór i dziś nadal uważam, że bar-
dzo trafny.

Jak wspominasz okres studiów?
Uczelnię wspominam bardzo dobrze
i z wielkim sentymentem. Bardzo
chętnie w każdej chwili wróciłabym
do czasu studiów – i wiem dziś na
pewno, że przykładałabym się do na-
uki znacznie bardziej, ale to można
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zrozumieć i przyznać się głośno do
tego dopiero, gdy się skończy studia
i kiedy trzeba być już samodzielnym
i do tego pewnym siebie i swej wiedzy
przed innymi.

Jak zdobyta wiedza przydaje ci się
w pracy?
Naprawdę bardzo. W trakcie studiów
nie doceniałam ilości i bogactwa ma-
teriału, jaki nas obowiązywał. Raczej
wszyscy uważaliśmy, że to przesada

i odbieraliśmy to jako przymus i ból
studiowania.
Zaraz po studiach, w 2005 roku zde-
cydowałam się wyjechać do Anglii –
skąd inąd kolebki ogrodnictwa, co po-
zwalało mi wierzyć, że tam właśnie
będę mogła się realizować.
No i tak też się stało. Od 2006 roku
prowadzę własną działalność ogrod-
niczą – projektowanie ogrodów oraz
ogólna pielęgnacja ogrodów. Zaska-
kujące jest jak bardzo dzień w dzień
korzystam z wiedzy zdobytej na
 studiach. 
Mimo odmiennych warunków klima-
tycznych panujących w Polsce i Anglii
(odmienna szata roślinna, wymaga-
nia itp.) wiedza ogrodnicza ze stu-
diów pomaga mi niezwykle.
Co więcej, w zetknięciu z angielskimi
ogrodnikami mogę być dumna z tak
szerokiej wiedzy jaką posiadam. Za-
kres moich studiów niejednokrotnie
zrobił już tu wrażenie!!!
Oczywiście stale czegoś się uczę i każ-
dego dnia muszę swą wiedzę zgłębiać
i poszerzać, ale gdyby nie całe „zaple-
cze” z Akademii, nie mogłabym wy-
konywać tego, co teraz, a na pewno nie
z taką pewnością.

History of the Faculty of Horticulture
Horticultural studies on the university level have long tradition in Krakow.
They derived from the Jagiellonian University, where in1892 the first lectu-
res on horticulture were delivered in the Department of Agriculture. 
In 1945, still within the Jagiellonian University, the Department of Horticul-
ture was established. As an independent unit, the Faculty of Horticulture
was created in 1968 at the University of Agriculture. Hence, in 2008 the
40th anniversary of its existing was celebrated.

Winnica  w Garlicy Murowanej

Zwiedzanie kolekcji roślin ozdobnych

Pomiary roślin – doświadczenie w ramach pracy dyplomowej
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Didactic offer
The students may study at full time programmes of the 1st and 2nd degree.
The Faculty offers a wide range of  subjects to study within one of 5 spe-
cialties:
Medicinal and Healthy Plants
Garden Art
Agroecology and Plant Protection
Horticulture with Marketing
Bioengineering

The Faculty of Horticulture includes 8 Departments: 1) Botany and Plant
Physiology, 2) Genetics, Plants Breeding and Seed Production, 3) Plant Pro-
tection, 4) Ornamental Plants, 5) Pomology and Apiculture, 6) Soil Cultiva-
tion and Fertilization in Horticulture, 7) Vegetable Crops and Horticulture
Economics, and 8) Biochemistry.

The teaching subjects offered by above mentioned Departments are: general
botany, plant taxonomy, phytosociology, ecology and agroecology, cell bio-
logy, in vitro cultures, virology, basic course of plant physiology, physiology
of vegetables and fruit, physiology of plant resistance to abiotic and biotic
elements of stress, nitrate metabolism, genetics and plant breeding, molecu-
lar genetics, genetic engineering, molecular markers, genomics, cytogene-
tics and embryology, immunological breeding, vegetable crops breeding,
seed production, phytopathology, entomology, methods of plant protection,
selection of crop protection chemicals, biology plant control, animal eco-
logy, pests of crop plants, residues of crop  protection chemicals, ornamen-
tal plants – cultivation, arboriculture, dendrology, field and greenhouse cul-
ture, designing, utilization and conservation of ornamental plants, plant de-
corations, plant nursery, biology of blooming, agrotechnology in orchards,
cultivation of blueberry shrubs and vine-plants, fruit storage and proces-
sing, beekeeping and apiary economy, biology of honeybee, plant cultivation
and nutrition, fertilization of horticultural plants, soil science, soil protec-
tion and reclamation, pro-ecological cultivation of soil and plants, vegetable
growing, field and greenhouse cultivation of vegetables, cultivation in pla-
stic tunnels, herbology, herbs growing, biological value of vegetables and
medicinal plants, organic chemistry, biochemistry, instrumental analysis,
biological methods in environment protection.

Mak polny (Papaver rhoeas L.)

Bielinek kapustnik,
fot. Małgorzata Wertz

Pszczoła miodna, 
fot. Magdalena Klimek

Trzmiel ziemny,
fot. Adam Kula
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Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
Tekst: dr inż. Anna Szeląg-Sikora
Zdjęcia: T. Juliszewski, J. Grochowski, H. Latała, P. Lis, M. Malinowski, K. Pracharczyk, J. Sikora, A. Szeląg-Sikora, 
M. Waligóra, M. Wróbel

www.wipie.ur.krakow.pl 

Krótka historia
Wydział został wyodrębniony jako
samodzielna jednostka organiza-
cyjna w 1977 roku z funkcjonują-
cego przy Wydziale Rolniczym Od-
działu Mechanizacji i Energetyki
Rolnictwa i do 2004 roku nosił na-
zwę Wydziału Techniki i Energetyki
Rolnictwa. W chwili powołania
Wydziału istniały dwa instytuty In-
stytut Mechanizacji i Energetyki
Rolnictwa, oraz Instytut Napraw
i Organizacji Zaplecza Technicz-
nego. W roku 1993 struktura orga-

nizacyjna Wydziału uległa zmianie
i w miejsce instytutów powołano ka-
tedry. Obecnie w strukturach Wy-
działu Inżynierii Produkcji i Energe-
tyki funkcjonują następujące jed-
nostki organizacyjne:
1. Instytut Inżynierii Rolniczej i In-

formatyki,
2. Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergo-

nomii i Procesów Produkcyjnych,
3. Katedra Inżynierii Mechanicznej

i Agrofizyki,
4. Katedrę Energetyki i Automaty-

zacji Procesów Rolniczych,
5. Zespół Laboratoriów,
6. Dziekanat.
Wydział ma pełne prawa akademic-
kie, tj. posiada uprawnienia do prze-
prowadzania przewodów doktor-
skich, uprawnienia do przeprowa-
dzania przewodów habilitacyjnych
oraz uprawnienie do występowania
z wnioskiem o nadanie tytułu nau -
kowego profesora.

Oferta edukacyjna 
W roku akademickim 2010/2011
na Wydziale prowadzone są studia
dwustopniowe. Pierwszy stopień
(7 semestrów) pozwala nabywać

Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Rektor UR prof. Janusz Żmija podczas
 Festiwalu Nauki
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kompetencje zawodowe w ramach
kierunków na specjalnościach:
Kierunek – Technika Rolnicza
i Leśna:
• Techniki informatyczne w gospo-

darce żywnościowej
• Technika i energetyka
Kierunek – Zarządzanie i Inżynie-
ria Produkcji
• Inżynieria produkcji rolniczej

Ukończenie studiów pierwszego
stopnia pozwala uzyskać tytuł zawo-
dowy inżyniera.

Na drugim stopniu (3 semestry) stu-
diów oferowane są następujące spe-
cjalności:
Kierunek – Technika Rolnicza
i Leśna:
• Ekoenergetyka
• Techniki informatyczne w gospo-

darce żywnościowej
• Inżynieria rolnicza i spożywcza
Kierunek – Zarządzanie i Inżynie-
ria Produkcji
• Inżynieria produkcji rolniczej
• Organizacja i logistyka w inżynie-

rii produkcji.
Ukończenie studiów drugiego stop-
nia pozwala uzyskać tytuł zawo-
dowy magistra inżyniera.
Na studiach niestacjonarnych ok. 20
proc. zajęć dydaktycznych odbywa
się z wykorzystaniem internetu 
(e-learning), bez konieczności przy-
jeżdżania studentów na Uczelnię.

Studia podyplomowe:
• Wykorzystanie biomasy na cele

energetyczne

Studia współfinansowane przez UE
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013, Działa-
nie 4.1.1 „Innowacyjna oferta edu-
kacyjna Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
• Planowanie i zarządzanie energe-

tyka lokalną.

Przyjęcia na studia
Osoby do kontaktów roboczych
w sprawie naboru na studia stacjo-
narne oraz niestacjonarne: 
dr inż. Urszula Malaga-Toboła
urszula.malaga-tobola@ur.krakow.pl  
dr inż. Anna Szeląg-Sikora
anna.szelag-sikora@ur.krakow.pl

Aktualne informacje odnośnie
elektronicznej rejestracji (ERK) za-
miesz czone są w internecie na stro-
nie www.ur.krakow.pl 

Oferta edukacyjna 
w języku angielskim 
Course title:
Engineering in horticulture, Preci-
sion Farming, Mathematic, Statistic,
Operational research, Ergonomics
in agricultural engineering, Object-
oriented programming, Informative
technologies, Spatial information
systems, Multifunctional rural deve-
lopment, Modern technologies in
greenhouse cultivation, Liquid and
solid biofuels, System of farm me-
chanization management, Systems
Engineering, Computer aided engi-
neering design, Process modeling
using artificial neutral networks.

Biomasa

Obóz naukowy w Bystrej

Duże elektrownie wiatrowe mogą wy-
twarzać 1000–2000 kilowatogodzin
energii w ciągu 1 godziny

Dni otwarte Uniwersytetu Rolniczego
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Działalność dydaktyczna 
Zajęcia dydaktyczne na Wydziale
Inżynierii Produkcji i Energetyki
odbywają się metodami heurystycz-
nymi, audiowizualnymi, seminaryj-
nymi i nauki praktycznej. 
Studenci mają stały dostęp do stron
internetowych, drogą elektroniczną
mogą także kontaktować się z opie-
kunami i wykładowcami (e-mail lub
u-mail w systemie elektronicznej ob-
sługi studiów USOS). 
Wykłady i seminaria wspomagane są
środkami audiowizualnymi i tech-
niką komputerową w wyposażeniu
poszczególnych sal wykładowych
i ćwiczeniowych. Część wykładów
i ćwiczeń może być prowadzona
w językach obcych, głównie w ję-
zyku angielskim i języku niemiec-
kim. Ćwiczenia, w tym głównie pro-
jektowe oparte są na pracy własnej
studenta i rozwiązywaniu proble-
mów, z którymi mogą zetknąć się
absolwenci w przyszłej pracy zawo-
dowej. Podejmowane przez prowa-
dzących zajęcia działania aktywizu-
jące wyrabiają wśród studentów
umiejętność samodzielnego podej-
mowania decyzji. Przekazywana
w poszczególnych kursach wiedza
teoretyczna jest wzbogacona o aktu-
alne zagadnienia ze sfery techniki
i technologii oraz organizacji i in-
formatyki. Przejawem wzrastającej
aktywności studentów jest podej-
mowanie jeszcze w czasie studiów
współpracy z firmami produkcyj-
nymi, administracją lokalną lub rzą-
dową oraz innymi instytucjami two-
rzącymi sferę agrobiznesu.

Praktyki i zajęcia terenowe 
Studenci studiów inżynierskich
(I stopnia) i magisterskich (II sto-
pień) odbywają praktyki przewi-
dziane harmonogramem.
Studenci studiów inżynierskich od-
bywają praktykę zawodową w okre-
sie letnim, a także zajęcia praktyczne
w ramach przedmiotów kierunko-
wych. Praktyka wakacyjna w wymia-
rze nie mniejszym niż 4 tygodnie
może być realizowana w przedsię-
biorstwach produkcyjnych i prze-
twórczych, a także jednostkach usłu-
gowych w kraju i zagranicą. 

Studenci studiów magisterskich od-
by wają praktykę dyplomową w wy-
miarze do 4 tygodni po I semestrze
studiów.

Praktyki to nie tylko obowiązek, ale
przed wszystkim okazja nabycia
praktycznych umiejętności, a także
nawiązania kontaktów z przyszłymi
pracodawcami.

Działalność wydziałowych 
kół naukowych 
Na Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki w ramach działalności
studenckiego ruchu naukowego
działa Koło Naukowe Techniki Rol-
niczej. W ramach Koła Naukowego
działają następujące sekcje: Agrofi-
zyki, Technologii Biopaliw, Eksplo-
atacji i Ergonomii Maszyn Rolni-
czych, Infrastruktury, Oceny Fizycz-
nych Właściwości Bulw Ziemniaka,
Zarządzania Produkcją oraz Infor-
matyki. Członkowie poszczególnych

Najmłodsi na Festiwalu Nauki

Grupa studentów na obozie 
naukowym w Bystrej

Grupa studentów podczas wyjazdu 
do Milówki

Hala udojowa w gospodarstwie współ-
pracującym z Wydziałem
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sekcji zdobywali wielokrotnie nagro -
dy na ogólnopolskich i międzynaro-
dowych Sesjach Kół Naukowych.
Grupa studentów, łącząca wspólne
zainteresowania i chęć poszerzenia
wiedzy z zakresu badań prowadzo-
nych w katedrach, bierze udział
w przygotowaniu, opracowaniu
i prezentacji wyników badań na
konferencjach i sesjach naukowych
krajowych i miedzynarodowych.

Zaplecze naukowo-badawcze 
Wydział Inżynierii Produkcji i Ener-
getyki dysponuje salami wykłado-
wymi, salami do zajęć audytoryjnych,
salami laboratoryjnymi oraz pomie -
szczeniami do zajęć projektowych.
Nazwy specjalistycznych laborato-
riów: laboratorium ergonomiczne,
laboratorium automatyki, laborato-
ria energetyki konwencjonalnej i od-
nawialnej, laboratorium elektrotech-
niki, elektroniki i metrologii, labora-
torium oceny właściwości fizycznych
płodów rolnych i parametrów eks-
ploatacyjnych agregatów rolniczych,
laboratorium agrofizyczne, laborato-
rium eksploatacji źródeł energetyki
odnawialnej, laboratorium fotoop-
tyczne, laboratorium mechatroniki
pojazdowej, laboratorium produkcji
biopaliw, laboratorium rolnictwa
precyzyjnego, laboratorium roboty-
zacji procesów technologicznych.

Studenci Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki mają możliwość
w tracie studiów zdobycia dodatko-
wych umiejętności, potwierdzonych
otrzymaniem odpowiednich certyfi-

katów. Na Wydziale prowadzony jest
kurs przedmiotów informatycznych
zgodnie z wymaganiami ECDL (Eu-
ropean Computer Driving Licence),
umożliwiający zdawanie egzaminu
z zakresu obsługi komputera i posia-
danie certyfikatu uznawanego na ca-
łym obszarze UE. Zajęcia dydaktycz -
ne prowadzone są również przy wy-
korzystaniu programu Optima firmy
Comarch. Studentom wystawiane są
certyfikaty według umowy z tą firmą.
Prowadzenie szkoleń na certyfikat
kompetencji zawodowych w zakresie
„Spedycja” dla firm transportowo-
spedycyjnych daje możliwość ubie-
gania się o uzyskanie licencji. 

Życie studenckie 
Działalność społeczności studenckiej:
„Nie samą nauką człowiek żyje”. Na
Wydziale działa Samorząd Studencki,
corocznie organizując imprezy po-
pularno-naukowe oraz rajdy tury-
styczne, wycieczki studenckie.

Koło Naukowe Techniki Rolniczej

Laboratorium biopaliw

Pomiary terenowe
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Wyjazdy studyjne umożliwiają po-
znanie zakładów produkcyjnych,
technicznej infrastruktury wsi czy
techniki spożywczej. W czasie Juwe-
naliów organizowany jest Dzień
Mechanizatora, który dla naszych
studentów jest szczególną okazją do
wspólnej zabawy.

Perspektywa kariery zawodowej 
Interdyscyplinarne wykształcenie ab-
solwentów pozwala im podjąć pracę
w: sektorze usług technicznych, prze-
myśle spożywczym, sektorze produk-
cji rolniczej, w zakładach projektują-
cych technologie bądź obiekty tech-
niczne, placówkach doradztwa,
administracji państwowej i terenowej
oraz w szkolnictwie.

Szerokie możliwości zatrudnienia
naszych absolwentów wynikają z ela-
stycznego modelu kształcenia dając
obok wiedzy zawodowej rozległą
wiedzę ogólną odpowiadającą wy-
mogom obowiązującym w Unii Eu-
ropejskiej. Co roku, liczna grupa ab-

solwentów naszego Wydziału konty-
nuuje swą edukację na studiach dok-
toranckich, w trakcie których
 realizują pracę doktorską.
Absolwent kierunku Technika Rol-
nicza i Leśna posiada umiejętności
w zakresie projektowania i eksplo-
atacji obiektów technicznych, a także
nadzorowania procesów oraz syste-
mów produkcyjnych, eksploatacyj-
nych i energetycznych występują-
cych zarówno w gospodarce żywno-
ściowej, jak i pozażywnościowej.
Absolwent kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji posiada umie-
jętności menadżerskie oraz jest przy-
gotowany do wykonywania zadań
z zakresu inżynierii produkcji rolno-
spożywczej, w tym: projektowania
nowych i nadzorowania istniejących
procesów produkcyjnych, nadzoro-
wania obiektów i systemów zarzą-
dzania, logistyki, zarządzania inwe-
stycjami rzeczowymi, formułowania
zadań z zakresu technologii zarzą-
dzania i transferu technologii oraz
innowacyjności.

Uroczyste rozdanie dyplomów

Uroczyste wręczenie dyplomów 
ukończenia studiów

Wizyta przedszkolaków na Wydziale
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Mateusz Malinowski absolwent kierunku Technika  Rolnicza i Leśna, 
obecnie doktorant

Czy lubiłeś swój kierunek studiów?
A jeżeli tak to, dlaczego?
Tak, lubiłem. Trudno nie lubić kie-
runku, na którym studiowało ze mną
wielu wspaniałych ludzi. Zarówno
koledzy jak i profesorowie, których
spotkałem na studiach ukształtowali
w pewien sposób moją osobowość.

Jak studiowało się na kierunku Tech-
nika Rolnicza i Leśna? Co szczegól-
nego było na twoim kierunku?
Kierunek dał mi możliwość zapozna-
nia się z teorią i praktycznymi aspek-
tami maszynoznawstwa rolniczego,
problemów energetyki na  terenach rol-
nych, infrastruktury technicznej i logi-
styki w przedsiębiorstwach przemysłu
rolno-spożywczego. Najciekawsze za-
jęcia dotyczyły nowoczesnych źródeł
energii, w tym produkcji biopaliw oraz
zajęcia z zakresu ekologistyki. 

Dlaczego warto studiować na UR?
Studia na UR pozwalają zdobyć wie-
dzę z wielu dyscyplin. To daję szansę
zatrudnienia w różnych sektorach
i wielu branżach narodowej gospo-
darki. 

Czy studia były trudne, jeśli tak to
jak sobie z tym radziłeś?
Każdy kierunek może być nie tyle ła-
twy, co zaliczony bezstresowo, pod
warunkiem, że pracuje się systema-
tycznie. Należy pamiętać, że każda

zaległość, rodzi następną. Wtedy na-
wet prosty kierunek studiów może
okazać się zbyt trudny. Studiując spo-
tkałem się z przedmiotami, które
mniej lub bardziej lubiłem. Po zali-
czeniu każdego z nich, zawsze słysza-
łem od koleżanek i kolegów, ale to
było proste.

Czy poza nauką był czas na przyjem-
ności, realizowanie swojego hobby,
rozwijanie zainteresowań?
Na Wydziale działa jedno z najpręż-
niejszych Kół Naukowych na Uniwer-
sytecie Rolniczym. Członkiem Koła
Techniki Rolniczej zostałem na II
roku studiów. Później byłem jego sze-
fem, a na koniec studiów, przewodni-
czyłem wszystkim Kołom Naukowym
na UR. Koło Naukowe przyczyniło się
do tego, że zostałem na studiach III
stopnia. Przez cały okres pracy w kole
naukowym udało mi się wyjechać na
4 obozy nau ko we. Brałem udział w 5
krajowych oraz zagranicznych konfe-
rencjach naukowych. Poznałem wielu
ciekawych ludzi i studentów z innych
miast i krajów, z którymi nadal utrzy-
muję kontakt. Uczestniczyłem rów-
nież w życiu samorządu studen ckiego,
w którym poznałem swoją narze-
czoną. Najciekawsze było życie stu-
denckie, przeglądy kabaretowe, Dni
Mechanizatora, czyli 3 dni zabawy
na terenie Wydziału w czasie corocz-
nych Juwenaliów.

Co dały Ci te studia ?
Wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę
w szczególności praktyczną, z zagad-
nień dotyczących głównie nowo czesnej
inżynierii produkcji rolniczej i energe-
tyki. Poznałem rozwiązania tech-
niczne (inżynieryjne), które można
zastosować w wielu branżach gospo-
darki. Wielu moich kolegów pracuje
poza wyuczonym zawodem, świetnie
radząc sobie w nowym zawodzie. Poza
tym na studiach poznałem kobietę mo-
jego życia, a także rozpocząłem dokto-
rat, o którym zawsze marzyłem.

Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych

Laboratorium Katedry Inżynierii 
Mechanicznej i Agrofizyki
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Paweł Lis, absolwent kierunku Technika Rolnicza i Leśna,
obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą,
Agent Ubezpieczeniowy

Czy studia spełniły Twoje oczekiwa-
nia?
Uważam, iż dokonałem dobrego
 wyboru kierunku studiów, bowiem
wybrałem kierunek bardzo zróżnico-
wany tematycznie o dużej różnorod-
ność zagadnień pomocnych w co-
dziennym życiu.

Jak studiowało się na Twoim kie-
runku? Co było w nim szczególnie
ciekawego?
Interesujące przedmioty, możliwość
m.in. poznania budowy maszyn, dia-
gnostyki pojazdów. 
Dlatego warto było studiować na UR,
ponieważ studia nie tylko przygoto-
wują z wiedzy teoretycznej, ale rów-
nież z praktycznej.

Czy studia były trudne, jeśli tak to
jak sobie z tym radziłeś?
Studia o średnim stopniu trudności.

Niekiedy podczas projektów pomocne
były spotkania w większych grupach,
w których łatwiej rozwiązywało się
dane zagadnienia.

Czy poza nauką był czas na przy-
jemności, realizowanie swojego
hobby, rozwijanie zainteresowań?
Do przyjemności należało uczestnic-
two w kole naukowym oraz w organi-
zacji imprez studenckich.

Co dały Ci te studia?
Obecnie pracuję jako profesjonalny
agent ubezpieczeniowy. Wiedza, którą
sobie przyswoiłem na studiach, przy-
daje mi się choćby w tym, że potrafię
rozróżnić rodzaje zbóż, zwierząt przy
ubezpieczeniach, mam podstawy bu-
downictwa do wyceniania budynków,
po kursie napraw pojazdów potrafię
oszacować zużycie lub szkodę występu-
jącą w samochodach.

Czas studiów mija szybko, wielu naszych absolwentów żałuje, że: „aż tak
szybko” nadchodzi dzień rozdania dyplomów, po którym wszyscy rozchodzą
się w różne strony świata, zapewniamy Was jednak, że jeśli wybierzecie stu-
dia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki to będziecie tu wracać
z przyjemnością związani wieloletnimi przyjaźniami i miłymi wspomnieniami.
Zapewne już na pierwszym zjeździe absolwentów okaże się, że to nie tylko
Wam się „poszczęściło” w znalezieniu dobrej, satysfakcjonującej pracy, ale
to szczęście mieli również wasi koledzy i koleżanki. Rzecz tylko w tym, że
nasi absolwenci starając się o pracę nie muszą liczyć tylko na szczęście,
 bowiem będąc absolwentami naszego Wydziału posiadają odpowiednie kwa-
lifikacje poparte wiedzą zarówno merytoryczna jak i praktyczną. 

Zajęcia terenowe – pomiar zwięzłości
gleby

Wykorzystanie niekonwencjonalnych
źrodeł energii – montaż pompy ciepła
w tunelu foliowym

Silosy na ziarno w gospodarstwie
współpracujacym z Wydziałem
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The structure of Faculty of Production and Power Engineering include the
following organizational units:
1. Institute of Agricultural Engineering and Computer Science
2. Institute of Machinery Operating, Ergonomics and Production Processes 
3. Department of Mechanical Engineering and Agricultural Physics
4. Department of Power Engineering and Automation of Agricultural Processes

The Faculty enjoys full academic rights, i.e. is authorized to carry out post-
graduate doctoral studies and grant degrees of doctor and doctor habilita-
ted. It is also capable of adopting resolutions supporting motion to grant
a title of professor.

The Faculty holds full accreditation of National Accreditation Commission
and European Federation of National Engineering Associations (FEANI)
which upon fulfillment of the association’s requirements allows to practice
a profession abroad.

The Faculty of Production and Power Engineering offers course on IT sub-
jects in accordance with the ECDL requirements (European Computer Driving
 License), allowing to obtain certificate recognized in the whole area of EU.

Majors: 
Agricultural and Forest Technology
Management and Production Engineering
Two degree studies system:
First degree – 3,5 year, title – BSc.
Second degree – 1,5 year, title – M.Sc.

The Faculty realizes educational programme within the system of studies:
Full time (daily regular studies)
Part-time (extramural studies)
Approximately 20% of the classes on extramural studies is taught with the
use of Internet (e-learning), students do not need to come to University.

POSTGRADUATE STUDIES: 
The use of biomass for power supply
Planning and managing the local power distribution.

Studenci w trakcie rajdu turystycznego

Pamiątkowe zdjęcie absolwentów 
przy budynku

Wierzba energetyczna

Kombajn zbożowy
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Wydział Technologii Żywności
Tekst: dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, prof. UR

www.wtz.ur.krakow.pl  

Krótka historia
Początki nauczania dyscypliny, którą
obecnie nazywamy technologią
żywności, wiążą się ściśle z działal-
nością Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Komisji Edukacji Narodowej
(1780 r.) oraz rozwojem nauk ści-
słych i przyrodniczych. Elementy
technologii rolnej i przetwórstwa
spożywczego uwzględnione były już
w działalności dydaktycznej, m.in.
Jędrzeja Śniadeckiego, Andrzeja
Trzcińskiego, Józefa Buraczewskiego
oraz Andrzeja Krzemeckiego, który
był profesorem Krakowskiej Szkoły
Przemysłowej i kierownikiem Stacji
Doświadczalnej Gorzelnictwa. Dal-

sze, wieloletnie zaangażowanie (od
1945 roku) profesora Franciszka
Nowotnego, wybitnego specjalisty
przetwórstwa rolno-spożywczego,
doprowadziło do powstania w Kra-
kowskiej Uczelni Rolniczej, silnej
placówki badawczo-dydaktycznej
z zakresu technologii żywności.
Studia na kierunku Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka
funkcjonują od 1974 roku, kiedy po-
wstał Oddział Technologii Żywności
w ramach Wydziału Rolniczego. Po
20 latach działalności został on prze-
kształcony w samodzielny Wydział
Technologii Żywności (1994 r.)
z pełnymi prawami akademickimi do
doktoryzowania i habilitowania. Od
roku 2008 na Wydziale funkcjonuje
drugi kierunek – Towaroznawstwo.

Oferta edukacyjna
Zgodnie z założeniami Deklaracji Bo-
lońskiej studia na Wydziale Techno-
logii Żywności, zarówno stacjonar ne
jak i niestacjonarne, są dwustopnio -
we. Studia I-go stopnia, inżynierskie,
trwają 7 semestrów, studia II-go stop-
nia, magisterskie, 3 semestry. 
Na Wydziale Technologii Żywności
funkcjonują dwa kierunki studiów: 
• Technologia żywności i żywienie

człowieka,
• Towaroznawstwo.

Budynek Wydziału Technologii Żywności

Pszenica



Wydział Technologii Żywności 

67

W ramach kierunku technologia
żywności i żywienie człowieka, na
studiach stacjonarnych I-go stopnia
realizowane są cztery specjalności:
• Technologia żywności, 
• Żywienie człowieka, 
• Jakość i bezpieczeństwo żywności,
• Dietetyka ogólna. 

Studia niestacjonarne I-go stopnia
obejmują dwie specjalności:
• Technologię żywności, 
• Enologię. 

Na kierunku Towaroznawstwo,
kształcenie w systemie studiów sta-
cjonarnych I-go stopnia odbywa się
na jednej specjalności, Towaroznaw-
stwie żywności.
Po ukończeniu studiów I-go stopnia
absolwenci kierunku technologia
żywności i żywienie człowieka uzy-
skują tytuł inżyniera technologii
żywności i żywienia człowieka, a ab-
solwenci kierunku towaroznawstwo,
inżyniera towaroznawstwa. 
Absolwenci studiów I-go stopnia,
kierunku technologia żywności i ży-
wienia człowieka, mają możliwość
podjęcia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, magisterskich
II-go stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych, II-go stopnia magi-
sterskich, mają możliwość wyboru
jednej z następujących specjalizacji:
• analiza i ocena jakości żywności, 
• biotechnologia żywności, 
• chłodnictwo i przechowalnictwo

żywności, 

• przetwórstwo mięsa, 
• przetwórstwo mleka, 
• przetwórstwo owoców i warzyw, 
• przetwórstwo zbóż, 
• technologia fermentacji i napojów, 
• technologia węglowodanów,
• przetwórstwo surowców zwierzę-

cych,
• żywność prozdrowotna,
• inżynieria żywności,
• dietetyka (tylko studenci studiów

stacjonarnych),
• fizjologia żywienia człowieka

(tylko studenci studiów stacjo-
narnych),

• higiena i toksykologia żywności
(tylko studenci studiów stacjo-
narnych),

• technologia gastronomiczna (tylko
studenci studiów stacjonarnych).

Po ukończeniu studiów II-go stop-
nia absolwenci kierunku technologia
żywności i żywienie człowieka uzy-
skują tytuł magistra inżyniera tech-
nologii żywności i żywienia czło-
wieka.

Planowane jest również uruchomie-
nie studiów stacjonarnych, magister-
skich II-go stopnia, jako kontynuacja
studiów stacjonarnych I-go stopnia,
na kierunku towaroznawstwo, od se-
mestru letniego roku akademickiego
2011/2012.

Na studiach magisterskich II-go
stopnia w języku angielskim prowa-
dzony jest elektyw kierunkowy pt.:
„Essentials in modern utilization of
crops” oraz elektyw specjalizacyjny

Inauguracja roku akademickiego

Rozdanie indeksów podczas inauguracji

Panie z Dziekanatu ze studentami

Dr inż. Aleksander Poreda podczas
pracy w laboratorium
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o zróżnicowanej tematyce dla stu-
dentów poszczególnych grup spe-
cjalizacyjnych.

Działalność dydaktyczna
Na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych obecnie kształci się ogó-
łem około 1800 studentów.

Przedmioty objęte planem studiów
I-go stopnia, inżynierskich, na kie-
runku technologia żywności i ży-
wienie człowieka, w ogólnej ilości
2400 godzin (studia stacjonarne)
lub 1440 godzin (niestacjonarne)
podzielone są na wyszczególnione
poniżej grupy.
• Grupa przedmiotów treści pod-

stawowych dla wszystkich specjal -
ności, m.in.: chemia; matematyka
i statystyka; fizyka; biochemia;
ekologia i ochrona środowiska.

• Grupa przedmiotów treści kie-
runkowych na specjalności tech-
nologia żywności, m.in.: chemia
żywności; analiza i ocena jakości
żywności; maszynoznawstwo; in-
żynieria procesowa; ogólna tech-
nologia żywności; podstawy ży-
wienia człowieka; higiena pro-
dukcji; toksykologia żywności;
mikrobiologia żywności; ekono-
mika przedsiębiorstw żywnościo-
wych; chemiczna analiza instru-
mentalna; projektowanie techno-
logiczne; rysunek techniczny
i grafika komputerowa; opakowa-
nia, magazynowanie i transport
żywności; gospodarka energe-
tyczna, wodna i ściekowa; pod-
stawy elektroniki i automatyki;

biotechnologia żywności; zarzą-
dzanie bezpieczeństwem i jako-
ścią żywności.

• Grupa przedmiotów kierunko-
wych do wyboru (elektywy)
w obrębie zagadnień: technologii
przemysłów fermentacyjnych;
technologii chłodnictwa żywno-
ści; technologii przemysłów
 węglowodanowych; technologii
przetwórstwa mleka; technologii
przetwórstwa mięsa; technologii
przetwórstwa owoców i warzyw;
technologii przetwórstwa zbóż;
technologii koncentratów spo-
żywczych; technologii gastrono-
micznej.

• Grupa przedmiotów treści kierun-
kowych na specjalności żywienie
człowieka: niektóre z wymienio-
nych powyżej oraz anatomia czło-
wieka; fizjologia człowieka; hi-
giena żywienia; dietetyka; 
Grupa przedmiotów kierunko-
wych do wyboru (elektywów), po-
dobnie jak na specjalności tech-
nologia żywności.

• Grupa przedmiotów treści kie-
runkowych na specjalności jakość
i bezpieczeństwo żywności: nie-
które wymienione dla specjalno-
ści Technologia Żywności oraz
systemy zarządzania jakością żyw-
ności; systemy zarządzania bez-
pieczeństwem żywności; jakość,
standaryzacja, monitoring i ate-
stacja żywności; systemy zarzą-
dzania jakością w laboratoriach
badawczych; żywność niekon-
wen cjonalna; jakość sensoryczna
żywności; 

Słonecznik

Jeżyny

Jesion

Plantacja kapusty
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Grupa przedmiotów kierunko-
wych do wyboru (elektywów),
podobnie jak na specjalności
technologia żywności.

• Grupa przedmiotów treści kie-
runkowych na specjalności diete-
tyka: niektóre wymienione dla
specjalności Technologia Żywno-
ści oraz technologia gastrono-
miczna w die  tetyce; genetyka;
psychologia zachowań żywienio-
wych; edukacja żywieniowa i pro-
mocja zdrowia; anatomia; fizjolo-
gia człowieka; podstawy dietetyki;
dietetyka pediatryczna; dietetyka
geriatryczna; żywienie sportow-
ców; patofizjologia; żywność spe-
cjalnego przeznaczenia; farmako-
logia i farmakoterapia żywieniowa.
Grupa przedmiotów kierunko-
wych do wyboru (elektywów), po-
dobnie jak na specjalności tech-
nologia żywności.

Przedmioty w ramach planu stu-
diów inżynierskich I-go stopnia na
kierunku towaroznawstwo, w ogól-
nej ilości 2400 godzin, podzielone
są na grupy wymienione poniżej. 
• Grupa przedmiotów treści pod-

stawowych, m.in.: chemia; mate-
matyka; fizyka; biochemia; mi-
krobiologia; nauka o materiałach
i inżynierii materiałowej; grafika
inżynierska.

• Grupa przedmiotów treści kie-
runkowych, m.in.: metody oceny
jakości produktów; aparatura i in-
żynieria procesów produkcyjnych;
technologia materiałowa; broma-
tologia; recykling i utylizacja od-

padów; standardy bezpieczeństwa
żywności; zarządzanie jakością;
inżynieria genetyczna w produkcji
żywności; opakowalnictwo; nad-
zór weterynaryjny nad towarami
pochodzenia zwierzęcego.
Grupa przedmiotów kierunko-
wych do wyboru (elektywów):
 towaroznawstwo produktów mle-
czarskich; towaroznawstwo pro-
duktów mięsnych; towaroznaw-
stwo produktów zbożowych;
 towaroznawstwo produktów wę-
glowodanowych; towaroznawstwo
produktów mrożonych; towaro-
znawstwo produktów owocowo-
warzywnych; towaroznawstwo
produktów fermentowanych i na-
pojów; towaroznawstwo produk-
tów pszczelarskich; towaroznaw-
stwo produktów spożywczych;
przechowalnictwo; towaroznaw-
stwo koncentratów spożywczych;
zasady opracowania nowych pro-
duktów.

Absolwenci studiów I-go stopnia,
kierunku technologia żywności i ży-
wienie człowieka, mają możliwość
podjęcia studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych, magisterskich II-go
stopnia.

Przedmioty objęte planem studiów
stacjonarnych, magisterskich II-go
stopnia, na kierunku technologia
żywności i żywienie człowieka,
w ogólnej ilości 900 godzin lub nie-
stacjonarnych, obejmujących 542
godziny, podzielone są na wyszcze-
gólnione poniżej grupy:

Wypiek chleba w Katedrze
 Węglowodanów

Zboże jako materiał badawczy

Laboratorium chemiczne

Mgr Radosława Skoczeń-Słupska
 obsługująca liofilizator
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• Grupa przedmiotów treści pod-
stawowych: informatyka stoso-
wana, statystyka stosowana, enzy-
mologia.

• Inne przedmioty kształcenia ogól-
nego: nowe trendy w przetwór-
stwie i utrwalaniu żywności, nu-
trigenomika.

• Grupa przedmiotów treści kie-
runkowych: polityka wyżywienia
ludności, współczesne trendy
w nauce o żywności i żywieniu. 

Współczesne trendy w nauce o żyw-
ności i żywieniu skupiają grupy
przedmiotów specjalistycznych, w ra-
mach wybieranych wcześniej specja-
lizacji wymienionych w ofercie edu-
kacyjnej. 

Praktyki i zajęcia terenowe
Integralną częścią programu stu-
diów są zajęcia terenowe (po IV se-
mestrze studiów I-go stopnia), prak-
tyki produkcyjne (po VI semestrze)
oraz dyplomowe (po I semestrze
studiów II-go stopnia) krajowe i za-

graniczne, w przodujących zakła-
dach przemysłu spożywczego, zakła-
dach żywienia zbio rowego, stacjach
sanitarno-epidemiologicznych, la-
boratoriach i innych. 

Działalność wydziałowych 
kół naukowych
Po ukończeniu pierwszego roku stu-
diów studenci mają możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań w kole
naukowym.
Na Wydziale Technologii Żywności
funkcjonują aktualnie następujące
Sekcje Koła Naukowego Technolo-
gów Żywności:
– Przetwórstwa Mleka,
– Przetwórstwa Mięsa,
– Przetwórstwa Zbóż,
– Technologii Węglowodanów,
– Analizy i Oceny Jakości Żywności,
– Technologii Fermentacji i Mikro-

biologii,
– Inżynierii Żywności,
– Badań Strukturalnych Żywności,
– Właściwości Fizykochemicznych

Żelatyny,
– Badań Właściwości Optycznych

Biopolimerów,
– Zastosowań Surowców Spożyw-

czych w Kosmetyce,
– Monitoringu i Atestacji Żywności.

Zaplecze naukowo- badawcze
W nowo wybudowanym, funkcjo-
nalnym budynku Wydziału przy ul.
Balickiej w Krakowie, mieszczą się
pomieszczenia dziewięciu katedr
oraz Małopolskiego Centrum Moni-
toringu i Atestacji Żywności. Wszyst-
kie katedry mają do dyspozycji

Doktorantka Edyta Maślak 
w Katedrze Żywienia Człowieka

Magistrantki podczas zajęć z prof. Zofią Lisiewską

Kłos żyta

Laboratorium chemiczne
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 nowoczesne, bardzo dobrze wyposa-
żone laboratoria chemiczne oraz sa-
modzielne pokoje do pracy. Na Wy-
dziale funkcjonują również dwie no-
woczesne sale wykładowe i sale
seminaryjne, wyposażone w pomoce
audiowizualne oraz czytelnia. 

Współpraca i wymiana 
międzynarodowa
W ramach programu Erasmus stu-
denci mają możliwość studiowania
przez jeden lub więcej semestrów
i odbywania praktyk na innych
uczelniach zagranicznych, m.in. 
w: Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii,
Austrii, Czechach i na Słowacji. 

Życie studenckie
Uniwersytet Rolniczy, a więc także
Wydział Technologii Żywności
w Krakowie, umożliwia studentom
uczestnictwo w wielu wydarzeniach
kulturalnych. Klub Akademicki
„Arka” oferuje stały kalendarz im-
prez oraz gości wiele znanych po-
staci medialnych. Jest także miej-
scem spotkań zespołów, klubów czy
organizacji studenckich działających
przy Uniwersytecie. Należy także
wspomnieć, iż KA „Arka” jest miej-
scem, w którym odbywają się co-
roczne imprezy, takie jak otrzęsiny,
bale, juwenalia oraz międzywydzia-
łowe konkursy artystyczne, podczas
których studenci mają okazję zapre-
zentować swoje talenty sceniczne.
Jednakże życie studenckie nie jest
zlokalizowane jedynie na terenie
kampusu UR. Wydział Technologii
Żywności proponuje swoim studen-

tom uczestnictwo w szeregu imprez,
których jest organizatorem. Ich
 różnorodność sprawia, że każdy
w chwili wytchnienia od naukowych
zmagań skorzysta z uroków wspól-
nej zabawy. Wydarzeniem wzbudza-
jącym spory entuzjazm jest Nowo-
roczne Spotkanie Technologów
Żywności. Impreza ta, gromadząca
kadrę naukową, dydaktyczną, stu-
dentów, absolwentów oraz zaprzy-
jaźnionych przedsiębiorców, pozo-
stawia niezapomniane wrażenia. Po
sesji egzaminacyjnej u progu wiosny,
na studentów czeka integracyjny
rajd. Wydział Technologii Żywności
wspólnie z sąsiednim Wydziałem
Inżynierii Produkcji i Energetyki
dba o to, by w otoczeniu polskich
gór podczas wspólnej wędrów ki
i wieczornych ognisk zacieśnić rela-
cje między uczestnikami, wprowa-
dzając w unikalną atmosferę akade-
mickiej społeczności. Dla tych, któ-
rym taka dawka studenckiego życia
nie wystarczy i pragną podjąć własną
inicjatywę, czeka wydziałowy Samo-
rząd Studentów, który chętnie
udzieli wszelkich rad i pomocy
 aktywnym studentom. 

Perspektywa kariery zawodowej
Absolwent Kierunku Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka jest
specjalistą w zakresie przetwarzania,
utrwalania, przechowywania i kon-
troli jakości żywności. Jest przygoto-
wany do pracy na stanowiskach inży-
nierskich w przedsiębiorstwach, za-
kładach i instytucjach zajmujących
się przetwórstwem, kontrolą i obro-

tem żywności. Absolwent posiada
kwalifikacje z zakresu żywienia czło-
wieka zdrowego i zagrożonego, bądź
dotkniętego chronicznymi choro-
bami niezakaźnymi. Posiada wiedzę
w zakresie profilaktyki leczniczej,
umożliwiającej organizowanie żywie-
nia indywidualnego i zbiorowego.

Absolwent Kierunku Towaroznaw-
stwo jest przygotowany do oceny
 jakości produktów spożywczych
i przemysłowych z wykorzystaniem
metod laboratoryjnych, do nadzoro-
wania systemów zarządzania jakością

Bal Technologa Żywności

Dojrzewająca cytryna
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Opinie absolwentów

Czas studiów na Wydziale Technologii Żywności wspominam z wielkim senty-
mentem. Niezwykła, przyjazna atmosfera, w której był czas na naukę i życie stu-
denckie. Obecnie oprócz zdjęć z czasów akademickich to właśnie praca w branży
spożywczej przypomina mi o latach, które spędziłem na Uniwersytecie. Gorąco
polecam.

Tomasz, absolwent z 2008 r.

Kierunek niezwykle ciekawy! Dzięki zaangażowaniu w kołach naukowych,
udało mi się uczestniczyć w wielu projektach i wyjazdach, na których poznałam
wspaniałych ludzi. Ta atmosfera w połączeniu z absorbującą tematyką studiów
sprawiła, że postanowiłam nadal kształcić się na Wydziale Technologii Żywno-
ści – i jestem tu do dziś!

Anna, obecnie doktorantka na WTŻ

Wydział Technologii Żywności? – trafny wybór dla tych, którzy lubią wyzwania.
Świetne zaplecze laboratoryjne, wybitna kadra dydaktyczna i szeroki wybór spe-
cjalizacji. Wymagający od siebie studenci na pewno będą zadowoleni.

Karolina, absolwentka z 2009 r.

Studia na Wydziale Technologii Żywności są niezwykle atrakcyjną propozycją spo-
śród kierunków polskich uczelni o profilu przyrodniczym. Jednak obecna sytuacja
na rynku pracy, utrudnia niektórym z nas czynną praktykę w branży. Bogata
oferta studiów podyplomowych – także darmowych daje szansę tym, którzy chcą
podnieść swoje kwalifikacje. Możliwości są więc szerokie.

Damian, uczestnik studiów podyplomowych na WTŻ

Będąc na studiach zdecydowałam się na udział w programie Erasmus. Semestr
spędzony na zagranicznej uczelni pozwolił mi solidnie podszkolić język obcy.
 Ponadto czas ten pozostawił niezatarte wspomnienia, a z poznanymi wówczas
studentami do dziś utrzymuję kontakt. Świetna lekcja samodzielności i okazja
do poznania innych rejonów świata w ramach uczelni wyższej – to procentuje
na przyszłość.

Beata, absolwentka z 2008 r.

i bhp w przedsiębiorstwie oraz do
przeprowadzania analizy cyklu trwa-
nia produktu. Posiada również przy-
gotowanie do pracy w: laboratoriach
kontroli jakości i certyfikacji pro-
duktów, jednostkach kontrolno-po-
miarowych, jednostkach gospodar-
czych i przemysłowych jako specjali-
sta do spraw jakości i ekspert do
spraw produktów oraz w organach
nadzoru urzędowego.

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci Wydziału znajdują za-
trudnienie w następujących przedsię-
biorstwach i instytucjach: cukrow-
nie, słodownie, browary, drożdżow-
nie, gorzelnie, winiarnie, piekarnie
oraz zakłady chłodnicze, przetwór-
stwa mleka i mięsa, zbożowe i prze-
mysłu ziemniaczanego, cukiernicze
i koncentratów spożywczych, pro-
dukcji kwasów organicznych i prepa-
ratów enzymatycznych, farmaceu-
tyczne, ośrodki zajmujące się żywie-
niem człowieka, zakłady żywienia
zbiorowego, publiczne i niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej, zakłady
dostarczające żywność dla szpitali
i innych jednostek żywienia zbioro-
wego (catering), ośrodki leczenia
chorób dietozależnych, placówki
sportowe, szkolnictwo (po uzupeł-
nieniu odpowiedniego wykształcenia
pedagogicznego), laboratoria referen -
cyjne służb kontrolnych, przemy-
słowe i badawczo-rozwojowe, pla-
cówki naukowe i jednostki admini-
stracji gospodarczej zajmujące się
kontrolą oraz dystrybucją i marketin-
giem żywności.
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Areas of studies:
1) Food Technology and Human Nutrition 
2) Commodity Science
Food Technology and Human Nutrition is functioning from 1974, and the hi-
story of teaching in this discipline is connected with Jagiellonian Univer-
sity, the oldest university in Poland (second in Europe). The beginning of or-
ganised studies and research activity in food technology, in Krakow, is
a main contribution of prof. Franciszek Nowotny (1904-1972), the outstan-
ding specialist in agri-food processing, especially in starch raw materials
processing. The new area of teaching Food Commodity Science is running
from 2008/2009 academic year.
Programmes realized at Food Technology Faculty to prepare the professio-
nal staff for food industry, gastronomic industry, laboratories, scientific in-
stitutes, pharmaceutical industry, education and science. The economical
changes in Poland and the integration with European structures lead to the
formation of strong plant and animal products processing sector and new
biotechnological processes. The great interest in offered studies areas is
caused by growing amount of medium and small sized food processing en-
terprises with high techniques and technologies applied, offering new work
placements for specialists in food technology and human nutrition and food
commodity science. The industry demand for scientific research, professio-
nal training and consultancy in the area is also growing. Because of this the
programmes of studies are regularly adjusted to industry needs as can be
observed by formation of Food Monitoring and Attestation Centre at the Fa-
culty of Food Technology.
Current the Faculty employes 136 persons, including 94 academic teachers
(23 full professors and associated professors, 71 senior lecturers-adiuncts,
lecturers) realizing the didactic process.

The study offer at Faculty of Food Technology
According to Bologna Declaration studies at Faculty of Food Technology full
time and extramural are two degree. The first degree studies concluded
with BSc. degree, last for 7 semesters; the second degree studies concluded
with MSc. degree last for 3 semesters.  
There are two fields of studies at Faculty of Food Technology:
1) Food Technology and Human Nutrition.
2) Commodity Science.
In the area of Food Technology and Human Nutrition, the first degree pro-
gramme comprises for 4 specializations:
– Food Technology,
– Human Nutrition,

Dr Ewa Piątkowska podczas zajęć
z żywienia człowieka

Sprawdzanie planu zajęć

Tłumy studentów podczas inauguracji

Karczochy
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– Quality and Safety of Food,
– General Dietetics.
The first degree extramural studies comprise two specializations:
– Food Technology,
– Enology.

The first degree of Commodity Science, full time studies offer one speciali-
zation – Food Commodity Science.
After completing the first degree studies in Food Technology and Human Nu-
trition the graduates obtain BSc. in Food Technology and Human Nutrition
and the graduates from Commodity Science the BSc. in Commodity Science. 
The graduates of the first degree studies in Food Technology and Human
Nutrition have the possibility to continue their studies at Master program-
mes (full time or extramural).

The students of full time and extramural studies have the opportunity to se-
lect special subjects:

analysis and assessment of food quality, food biotechnology, chilling and preservation of food, meat processing,
milk processing, fruit and vegetables processing, cereals processing, technology of fermentation and drinks, carbo-
hydrates technology, animal products processing, prohealthy food, food engineering, dietetics (only students of full
time programmes), human nutrition physiology (only students of full time programmes), food hygiene and toxico-
logy(only students of full time studies), gastronomic technology (only students of full time studies).

After completing the second degree studies the Food Technology and Human Nutrition graduates obtain the title of
Master of Science in Food Technology and Human Nutrition.

Also the full time, Master studies, are planned as continuation of the first degree studies in Commodity Science
starting from the summer semester of 2011/2012 academic year.

Pamiątkowe wspólne zdjęcie absolwentów rocznika 2009

Studenci podczas wykładu

Uroczyste rozdanie dyplomów
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Biotechnologia – 
Studia Międzywydziałowe
Tekst: mgr Aneta Ślusarczyk, mgr inż. Ewa Podstawska

www.msb.ogr.ar.krakow.pl

Historia
Biotechnologia – Studia Międzywy-
działowe zostały powołane Uchwałą
Senatu Akademii Rolniczej w Kra-
kowie w roku akademickim 1999/
2000. Utworzyły go cztery wydzia ły:
Rolniczo-Ekonomiczny, Hodowli
i Biologii Zwierząt, Ogrodniczy oraz
Technologii Żywności. Kierunek
ten początkowo podlegał organiza-
cyjnie Wydziałowi Ogrodniczemu,
a od 1 września 2003 roku prze-
kształcił się w Międzywydziałowe
Studium Biotechnologii. W paź-
dzierniku 2007 roku kierunek zmie-
nił nazwę na Biotechnologia – Stu-
dia Międzywydziałowe. Obecnie
jest to samodzielna jednostka dy-
daktyczna, której celem jest kształ-
cenie specjalistów w zakresie bio-
technologii oraz analityki biotech-
nologicznej. Corocznie na I stopień
Biotechnologii przyjmowanych jest
75 osób, a od roku 2010 na II sto-
pień 110 osób (75 osób – Biotech-
nologia stosowana, 35 osób – Anali-
tyka biotechnologiczna). Proces
 dydaktyczny na kierunku Biotech-
nologia realizuje kadra naukowo-
dydaktyczna zatrudniona w 40 jed-
nostkach należących do 7 Wydzia-

łów Uniwersytetu Rolniczego. Nie-
które zajęcia prowadzone są również
przez pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Instytutu Fizjologii
Roślin PAN,  Instytutu Zootechniki
w Balicach oraz Uniwersytetu Papie-
s kiego Jana Pawła II. Nauczyciele
akademiccy wykładający na Biotech-
nologii specjalizują się w różnych
dziedzinach nauk przyrodniczych,
współpracują także z wieloma ośrod-
kami naukowymi i zakładami prze-
mysłowymi w kraju i za granicą 
(Anglia, Niemcy, Holandia, Francja,
USA).

Oferta edukacyjna
Biotechnologia to ważna i nowocze-
sna gałąź nauki i przemysłu, łącząca
różne dyscypliny naukowe takie jak:
genetykę, biologię, inżynierię gene-
tyczną, mikrobiologię, medycynę,
immunologię, biochemię, informa-
tykę i inne. Biotechnologia szeroko
wkroczyła w nasze codzienne życie
dostarczając nowych wartościowych
produktów. Metody biotechnologi -
czne stosuje się w medycynie, ochro-
nie środowiska naturalnego, rolnic-
twie, jak również w wielu gałęziach
przemysłu. Rozwój biotechnologii

Studentka na wymianie w ramach
programu Erasmus – Francja, Lyon

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa
dla absolwentki Biotechnologii
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wymaga kształcenia specjalistów,
o wysokich kwalifikacjach. Studia
prowadzone są w systemie dwustop-
niowym. Studia pierwszego stopnia
to studia inżynierskie, które trwają 3,5
roku (7 semestrów). Studia kończą się
wykonaniem pracy dyplomowej (in-
żynierskiej) i egzaminem z przedmio-
tów kierunkowych. Studia drugiego
stopnia to studia magisterskie, trwa-
jące 1,5 roku (3 semestry), kończące
się obroną pracy magisterskiej.
Studia stacjonarne I stopnia na kie-
runku Biotechnologia stosowana
obejmują:
1. Przedmioty kształcenia ogólnego:

język obcy, podstawy prawa, in-
formatyka, podstawy bezpieczeń-
stwa pracy i ergonomii, inne.

2. Przedmioty  podstawowe: mate-
matyka, statystyka, fizyka, biofi-
zyka, chemia ogólna, fizyczna
i organiczna.

3. Przedmioty kierunkowe: bioche-
mia, biologia molekularna, inży-
nieria genetyczna i bioprocesowa,
mikrobiologia, transgenika roślin
i zwierząt, biologia komórki, kul-
tury tkankowe i komórkowe ro-
ślin i zwierząt oraz inne.

4. Przedmioty kierunkowe do wy-
boru: wirusologia, enzymologia,
immunologia, biotechnologia
w medycynie, ochrona środowi-
ska oraz inne.

Studenci, oprócz programu podsta-
wowego, mają także możliwość wy-
boru szerokiej gamy przedmiotów
(między innymi: podstaw produkcji
żywności, immunologii, cytogene-
tyki, biochemii zwierząt, mechani-

zmów regulacji ekspresji genów, roz-
rodu zwierząt, embriologii i rozmna -
żania roślin, technologii enzymów,
kultur zwierzęcych in vitro i inne)
poszerzających ich wiedzę w różnych
dziedzinach nauk przyrodniczych.

Studia II stopnia, w zależności od
specjalności kierowane są do dwóch
grup absolwentów. Analityka bio-
technologiczna pozwala na rozwi-
nięcie i wykształcenie umiejętności
niezbędnych do działań w obszarze
zaawansowanej biotechnologii i na-
notechnologii. Oferta dotyczy
 kandydatów legitymujących się dy-
plomem ukończenia studiów stacjo-
narnych I lub II stopnia oraz jedno-
litych magisterskich po kierunkach:
biotechnologia, biologia, analityka
medyczna, inżynieria biomedyczna. 
Biotechnologia stosowana dotyczy
kandydatów legitymujących się dy-
plomem ukończenia studiów stacjo-
narnych I lub II stopnia oraz jedno-
litych magisterskich po kierunkach:
biotechnologia, biologia, analityka
medyczna, farmacja, inżynieria bio-
me dyczna, ogrodnictwo, rolnictwo,
technologia żywności i żywienia
czło wieka, zootechnika, ochrona
środowiska.
Studia stacjonarne II stopnia na kie-
runku Biotechnologia stosowana
oraz Analityka biotechnologiczna
obejmują:
1. Grupę treści podstawowych – me-

todologia pracy doświadczalnej,
2. Grupę treści kierunkowych – eko-

toksykologia, ekofizjologia roślin,
ekonomika w biotechnologii,

Ćwiczenia laboratoryjne…

… wymagają wielkiej precyzji

Ćwiczenia – studia zamawiane

Obóz naukowy – Stare Kiejkuty
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prawo patentowe, zarządzanie ja-
kością w biotechnologii, inne,

3. Przedmioty specjalnościowe –
analiza proteomu, metody bada-
nia ekspresji genów, enzymy i ich
analityka, zastosowanie izotopów
i przeciwciał w diagnostyce labo-
ratoryjnej, adaptacja i bioreme-
diacja, food fermentations, dia-
gnostyka molekularna DNA
w hodowli zwierząt, inne,

4. Przedmioty do wyboru – techni -
ki analizy DNA, cytogenety czne
techniki analizy genomu, bioinży-
nieria komórek i tkanek zwierzę-
cych, podstawy technik histolo-
gicznych i analiza instrumentalna
komórki, diagnostyka mikrobio-
logiczna, analiza molekularna
w fizjologii i patologii, chromato-
graficzne metody analizy żywno-
ści, fitotronika, genetyka popula-
cji, molekularne podstawy embrio -
logii, biologia rozwoju, podstawy
neuroendokrynologii, sygnalizacja
komórkowa, metody inżynierii
genetycznej, podstawy mikrobio-
logii weterynaryjnej, inżynieria
bioreaktorowa, biotechnologia
żywności, chemia leków, izolacja
i oczyszczanie białek, enzymy
i preparaty enzymatyczne, inne.

Studia na kierunku Biotechnologia
to nie tylko wykłady, ale przede
wszystkim ćwiczenia, na których stu-
denci mają możliwość praktycznego
opanowania wiedzy i zapoznania się
z najnowszą aparaturą i sprzętem la-
boratoryjnym. Studenci samodziel-
nie wykonują m.in.: izolację i ampli-

fikację DNA, oczyszczanie i elektro-
forezę białek, transformację bakterii
i roślin, analizy mikrobiologiczne.
Uczestniczą również w eksperymen-
tach i badaniach naukowych prowa-
dzonych w katedrach i zakładach
Uniwersytetu Rolniczego. Dużym
atutem zajęć dla studentów Biotech-
nologii są profesjonalnie wyposa-
żone laboratoria oraz nowoczesna
aparatura badawcza. 

Oferta edukacyjna 
w języku angielskim
Studenci Biotechnologii mają także
możliwość wyboru na studiach I i II
stopnia przedmiotów prowadzonych
w języku angielskim. Przedmioty te
realizowane są ze względu na inter-
nacjonalizację studentów, wymianę
międzynarodową oraz prośby stu-
dentów planujących wyjazdy do
uczelni zagranicznych w ramach
programów Erasmus i Leonardo da
Vinci. Przedmioty do wyboru pro-
wadzone w języku angielskim to
m.in: Food fermentations, Basic
scientific nomenclature in biochemi-
stry, Physiology and endocrinology,
Antioxidative properties of plants.

Działalność dydaktyczna
W procesie dydaktycznym na kie-
runku Biotechnologia biorą udział
nauczyciele akademiccy z 4 założy-
cielskich wydziałów, a także z innych
wydziałów UR (Leśny, Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki, Inżynierii Środo-
wiska i Geodezji). Ofertę dydak-
tyczną wzbogacają także profesoro-
wie z innych placówek naukowych

Erasmus – Austria

Erasmus – Francja

Erasmus – Norwegia

Warsztaty biotechnologiczne – 
Lanckorona 2008



78

i uczelni Krakowa. Przy tworzeniu
programów bardzo dużą wagę zwraca
się na wysoki poziom nauczania
przedmiotów podstawowych oraz
specjalizacyjnych, a także na zdoby-
wanie praktycznych umiejętności po-
sługiwania się nowoczesną aparaturą
i opanowanie różnych metod i tech-
nik biotechnologicznych. Bogata jest
także oferta przedmiotów do wyboru,
pozwalająca pogłębiać wiedzę z inte-
resujących dla studentów dziedzin.
Proces doskonalenia programów dy-
daktycznych trwa cały czas, modyfi-
kowane są treści wykładów o bieżące
osiągnięcia naukowe z zakresu gene-
tyki molekularnej,  genomiki, prote-
omiki, transgeniki, a także innych
dziedzin związanych z burzliwie roz-
wijającą się biotechnologią. Władze
biotechnologii wspierają finansowo
dokształcanie młodych pracowników
dydaktycznych na specjalistycznych
kursach. Zapraszani są wybitni profe-
sorowie z polskich placówek i zagra-
nicznych uczelni na seminaria oraz do
prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Efekty dydaktyczne oceniane są po-
przez ankietyzacje zajęć i ich analizę. 
Warto także wspomnieć o warszta-
tach biotechnologicznych w Lanc-
koronie, warsztatach dotyczących
aktywnego poszukiwania pracy
w branży biotechnologicznej, Festi-
walu Nauki oraz licznych sesjach re-
feratowych, konferencjach krajo-
wych i międzynarodowych, w któ-
rych czynnie uczestniczą studenci
Biotechnologii. Głównym celem
wyjazdów jest prezentacja osiągnięć
naukowych studentów, realizują-

cych tematykę biotechnologiczną
w katedrach i zakładach naszej
Uczelni, jak również w innych jed-
nostkach naukowych Krakowa. 

Praktyki i zajęcia terenowe
W trakcie studiów I stopnia studen -
ci odbywają 4-tygodniową praktykę
zawodową w różnych firmach o pro-
filu biotechnologicznym, medycz-
nym, rolniczym, farmaceutycznym
a także w wielu zakładach przemy-
słowych produkujących żywność,
natomiast na studiach II stopnia od-
bywają praktykę dyplomową, w ka-
tedrze, w której wykonywana jest
praca magisterska lub po uzgodnie-
niu z opiekunem pracy w poleconej
Instytucji. Istnieje również możli-
wość odbycia stażu w wiodących
 instytucjach biotechnologicznych
w Polsce i zagranicą. 
Interesującą formą kształcenia są
także wyjazdy studyjne do znanych
ośrodków naukowych i firm bio-
technologicznych. Dotychczas stu-
denci odwiedzili m.in.: pracownie
biotechnologiczne SGGW, Insty-
tutu Genetyki i Hodowli Zwierząt
w Jastrzębcu, Instytutu Dendrologii
PAN w Kórniku, Państwowego In-
stytutu Weterynarii w Puławach
oraz Instytutu Energii Atomowej
w Świerku. Wyjazdy te są dobrą oka-
zją do nawiązania kontaktów i po-
znania przyszłych pracodawców.

Działalność wydziałowych 
kół naukowych
Studenci biotechnologii w celu po-
szerzenia swoich zainteresowań,

mogą działać w Kole Naukowym
Biotechnologów „Helisa”, w ramach,
którego istnieją sekcje tematyczne
m.in.: Genetyki molekularnej, Bio-
chemii, Mikrobiologii, Kultur in vi-
tro, Technologii fermentacji, Bio-
technologii medycznej. Członkowie
Koła biorą udział w obozach nauko-
wych (Zawoja, Babiogórski Park Na-
rodowy, Stare Kiejkuty nad jeziorem
Wałpusza), dofinansowywanych z fun-
duszy uczelnianych. Oprócz tego stu-
denci w ramach działalności Koła
przedstawiają wyniki badań opierając
się o najnowsze publikacje z dzie-
dziny biotechnologii. Ponadto przy-
gotowują seminaria, zwiedzają
 placówki naukowe, firmy biotechno-
logiczne oraz laboratoria. Najaktyw-
niejsi studenci otrzymują nagrody
rzeczowe i pieniężne. 

Współpraca i wymiana 
międzynarodowa
Ważnym elementem kształcenia jest
możliwość skorzystania z międzyna-
rodowych programów „Socrates –
Erasmus”, a także z programu krajo-
wej wymiany studentów MOST
UR. Studenci wyjeżdżają na jeden
lub dwa semestry do renomowanych
uczelni w Austrii, Norwegii, Belgii,
Danii oraz Francji. W ciągu ostat-
nich trzech lat około 15 proc. stu-
dentów przebywało lub wciąż prze-
bywa za granicą w ramach unijnych
programów. 

Życie studenckie
Studia biotechnologiczne to nie
tylko nauka, ale także aktywny udział
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w takich imprezach uczelnianych jak:
Bal Beana, Bal Biotechnologa, Mię-
dzywydziałowy Turniej Artystyczny.
Oprócz tego studenci na terenie
uczelni mogą korzystać z sali gimna-
stycznej, siło wni, basenu oraz uczest-
niczyć w obozach sportowych. Co-
roczną imprezą, w której studenci
chętnie biorą udział są Juwenalia,
którym towarzyszy nie tylko szaleń-
stwo i imprezy kulturalno-sportowe,
ale także udział w różnego rodzaju
pokazach, przeglądach kapel studen -
ckich oraz maratonach tanecznych.

Perspektywa kariery zawodowej
O powodzeniu kształcenia na kie-
runku Biotechnologia świadczy los
absolwentów i ich zapotrzebowanie
na rynku pracy. Z uzyskanych danych
dla czterech roczników wynika, że
stosunkowo duży procent absolwen-
tów biotechnologii kontynuuje naukę
na studiach doktoranckich w kraju
i coraz częściej za granicą. Są oni także
zatrudniani w instytutach nauko-
wych. Zgodnie z wykształceniem po-
dejmują pracę w: firmach farmaceu-
tycznych, biotechnologicznych, labo-
ratoriach analitycznych, przemyśle
spożywczym. Część z nich pracuje
w innym zawodzie niż wyuczony. 

Studiowanie na kierunku Biotechno-
logia wymaga dużo pracy i poświęce-
nia, ale korzyści, czyli ogromna wie-
dza, szerokie spektrum umiejętności,
a w efekcie łatwość znalezienia cieka-
wej pracy, rekompensują wszystkie
włożone wysiłki. Obrazują to opinie
niektórych studentów tego kierunku:

Pamiątkowe zdjęcie podczas zajęć 
z Inżynierii Genetycznej

Studenci podczas wykładów

Jestem studentką II roku Biotechnolo-
gii. Nie żałuję tego, że wybrałam aku-
rat takie studia, na tej Uczelni.
W przyszłości chciałabym zająć się
pracą przy komórkach macierzystych,
terapiach genowych lub walce z nowo-
tworami przy pomocy terapii celowa-
nych. Interesuje mnie praca zarówno
badacza/naukowca jak i pracownika
naukowego na uczelni. Swoją eduka-
cję w dziedzinie biotechnologii na
pewno nie zakończę na studiach ma-
gisterskich, lecz będę ją rozwijać po-
przez studia doktoranckie lub pody-
plomowe, tak, aby stać się jak najlep-
szym specjalistą w danej dziedziny.

Joanna

Chciałabym w trakcie studiów poznać
na tyle interesujące mnie zagadnienia
od strony praktycznej (poprzez prace
w laboratoriach, a także działalność
w kole naukowym), abym mogła do-
łączyć do zespołu badawczego uczelni,
a następnie posiadając już praktyczną
wiedzę, czy własne publikacje, ubiegać

Życie studenckie 
w Klubie Akademickim „Arka”

Obóz naukowy – Stare Kiejkuty
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się o pracę w dobrze prosperującej fir-
mie biotechnologicznej, a być może
kiedyś stworzyć z innymi osobami
swoją własną.

Studentka IV roku 

Według mnie biotechnologia jest na-
prawdę dobrym wyborem. Co prawda
na początku jest ciężko, zwłaszcza jeśli
ma się zaległości z zakresu matematyki
czy fizyki, jednak da się je nadrobić.
Wiem sama po sobie, że z humani-
stycznego liceum spokojnie z odrobiną
samozaparcia da się przetrwać. Jedyna
rzecz, na którą trzeba uczulić to  fakt,
iż pierwszy semestr może niejako od-
straszać młodych studentów. Przepeł-
niony jest zajęciami typowo ścisłymi –
matematyka, fizyka i chemia z zakresu
teorii i ćwiczeń. Natomiast na drugim
semestrze dochodzi już biologia ko-
mórki. Zaczyna się po prostu coś dziać,
bardziej wdrażamy się w praktyczny
aspekt studiów. Ze swojej strony bardzo
polecam tę Uczelnię, naprawdę fa-
chowi prowadzący, przyjaźni ludzie no
i niepowtarzalny klimat. 

Ania 

Sylwetka absolwenta
Celem studiów pierwszego stopnia
na kierunku Biotechnologia jest
przygotowanie absolwentów do po-
sługiwania się szeroką wiedzą biolo-
giczno-chemiczną oraz znajomością
podstaw technologii w pracy zawo-
dowej, a także samodzielnego pogłę-
biania wiedzy i publicznego jej pre-
zentowania. W trakcie studiów
 student zdobywa wiedzę ze szczegó-
łowych dyscyplin składających się na

biotechnologię, w szczególności:
mikrobiologii, biologii komórki, in-
żynierii genetycznej, biologii mole-
kularnej, genetyki, biofizyki, bioche-
mii, anatomii i fizjologii roślin
i zwierząt, podstaw inżynierii bio-
procesowej, enzymologii, podstaw
biotechnologii przemysłowej, ho-
dowli tkankowych, cytogenetyki,
prawa i etyki.
Osoby legitymujące się dyplomem
inżyniera biotechnologii mają moż-
liwość podjęcia pracy zawodowej
w różnego rodzaju laboratoriach
wykorzystujących materiał biolo-
giczny jako przedmiot badań, anali-
tyki, kontroli i diagnostyki. Mogą
również podejmować pracę zawo-
dową w różnych działach produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle
rolno-spożywczym, farmaceutycz-
nym, w ochronie zdrowia i środowi-
ska naturalnego. Absolwenci pierw-
szego stopnia są dobrze przygoto-
wani do kontynuowania nauki na
studiach drugiego stopnia.
Absolwent studiów drugiego stop-
nia na kierunku Biotechnologia, po-
siada wiedzę ogólną z zakresu bio-
technologii, a w szczególności z za-
kresu metod wykorzystywanych
w szeroko pojętej biotechnologii ro-
ślin, zwierząt, żywności, medycynie
ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie
środowiska. Nabywa również umie-
jętności posługiwania się metodami
biotechnologicznymi (analiza, dia-
gnostyka, techniki biomolekularne)
w takich dziedzinach jak hodowla
roślin i zwierząt, produkcja żywno-
ści i pasz, ochrona środowiska,

Bal biotechnologa 2009

Juwenalia 2009

Wyjazd do Muzeum Piwowarstwa

Studenci Biotechnologii podczas inaugu-
racji roku akademickiego 2009/2010
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ochrona zdrowia ludzi i zwierząt.
Umiejętności te dotyczą również
stosowania bardzo specjalistycznej,
nowoczesnej aparatury badawczej. 
Praktyczna znajomość nowocze-
snych technik biotechnologicznych
należy do najważniejszych atutów
absolwentów specjalności „Anali-
tyka biotechnologiczna”. Interdyscy-
plinarne i wszechstronne wykształ-
cenie umożliwia im współpracę ze
specjalistami z innych dziedzin. Ab-
solwenci są bardzo dobrze przygoto-
wani do podjęcia pracy w laborato-
riach badawczych, analitycznych
i diagnostycznych oraz planowania
i wykonywania prac badawczych
z użyciem materiału biologicznego.
Ich umiejętności mogą być także
wykorzystane w przemyśle fermen-
tacyjnym, spożywczym, paszowym,
farmaceutycznym, biopreparatów
oraz wykorzystującym inżynierię
 genetyczną. Absolwenci są bardzo
dobrze przygotowani do pracy w fir-
mach biotechnologicznych związa-
nych z produkcją żywności, dodat-
ków paszowych, inżynierii biome-
dycznej czy leków. Potrafią podjąć
pracę na szczeblu wykonawczym lub
kierowniczym, a także założyć i pro-
wadzić własną działalność gospo-
darczą w tym zakresie.
Absolwenci II stopnia są również
bardzo dobrze przygotowani do
kontynuowania nauki na studiach
III stopnia (studia doktoranckie) na
uczelniach krajowych i zagranicz-
nych. Posługują się biegle fachowym
językiem obcym (angielskim, nie-
mieckim lub francuskim).

Opinie absolwentów

Na biotechnologii żywności uczą przede wszystkim biochemii, czyli biochemii
żywności, enzymologii żywności, toksykologii, analizy żywności. Jest kilka cie-
kawych przedmiotów związanych z żywieniem człowieka, czyli wszystko o pra-
widłowym żywieniu, wpływie różnych związków na organizm człowieka, itp.
Sporo jak na tą specjalizację jest też przedmiotów związanych z biologią mole-
kularną: transgenika, markery molekularne, genomika, transdukcja sygnałów.
Oprócz tego różne technologie fermentacji, produkcja piwa, fermentacje w prze-
myśle mleczarskim. Zakres przedmiotów jest, więc bardzo szeroki, na pewno
nie jest nudno, chociaż w sesji bywa ciężko. Jako że większość przedmiotów
 powiązana jest z biochemią, a ćwiczenia odbywają się w laboratoriach bioche-
micznych, największe obycie w pracy laboratoryjnej mają osoby właśnie po tej
specjalizacji.

Kamil

Studiowałem biotechnologię na UR i bardzo mi się podobało. Dzięki tym
 studiom nauczyłem się samodzielności – a to jest najważniejsze. Mam paru
 znajomych na innej krakowskiej uczelni i z tego, co się orientuję, to tam biotech-
nologia ma profil biologii molekularnej. Większość absolwentów tamtejszej
 biotechnologii zostaje naukowcami. Natomiast, jeżeli ktoś chce pracować (np.
w browarach, stacji hodowli roślin), to lepiej wybrać Uniwersytet Rolniczy. 

Jakub

Jestem tegoroczną absolwentką biotechnologii na UR. Młodsze koleżanki 
i kolegów mogę zapewnić, że to był dobry wybór. W klasie maturalnej rozważa-
łam czy UR będzie odpowiednią uczelnią. Ostatecznie uznałam, że to dobry
 wybór. Dlaczego? Ponieważ wiedzę teoretyczną mogę zdobywać i poszerzać
 samodzielnie. Wszyscy studenci mają taką samą możliwość korzystania z bi-
bliotek i internetu. Mogę chodzić na interesujące mnie otwarte wykłady na inne
uczelnie. UR dał mi możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, którą trudno
 byłoby zdobyć w inny sposób. Mnóstwo laboratoriów i ćwiczeń wykonywanych
„własnymi rękami” – oto atuty naszej Uczelni. Dlatego spragnionym ekspery-
mentów polecam Uniwersytet Rolniczy.

Ewelina
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History
Biotechnology – Interfaculty Studies, was brought into being by the resolution of the Academy of Agriculture in Kra-
kow Senate in the academic year of 1999/2000. It consisted of four Faculties: Agriculture and Economics, Animal
Sciences, Horticulture and Food Technology. In the beginning this discipline was the organizational part of the Fa-
culty of Horticulture and since the 1st September 2003 it turned into Interfaculty Study of Biotechnology. In Octo-
ber 2007 the name was changed into Biotechnology – Interfaculty Studies. At present it is the independent unit,
which aims at education of the Applied Biotechnology specialists. Each year 75 people begin studies on the first de-
gree of Biotechnology and since 2010 – 110 people on the second degree (75 – Applied Biotechnology, 35 – Biotech-
nological Analytics). The didactic process of the Biotechnology – Interfaculty Studies is realized by the academic
staff from 40 units which belong to 7 Faculties of the University of Agriculture. Some lectures are also taught by
the scientists from Jagiellonian University, Plants’ Physiology Institute of Polish Academy of Sciences,  National
Research Institute of Animal Production in Balice and The Pontifical Academy of Theology. The members of the aca-
demic staff who teach in Biotechnology are specialized in different disciplines, cooperate with many research insti-
tutions and industrial plants in Poland and abroad (England, Germany, Netherlands, France, US).

Educational offer:
The studies are organized in the two – degree system. The 1st is the Bachelor Degree Studies which lasts for 3,5 years
(7 semesters). The first degree ends with the BSc thesis and the core subjects’ exam. The second degree is the MA Stu-
dies which last 1,5 year (3 semesters) which end with MA thesis exam. 

The full time, first degree studies of the Applied Biotechnology discipline consist of:  
1. General subjects: foreign language, law bases, computer science, bases of the work safety and ergonomy etc. 
2. Basic subjects: mathematics, statistics, physics, biophysics, general, physical and organic chemistry.
3. Core subjects: biochemistry, molecular biology, genetic engineering, bioprocess engineering, microbiology,

plants’ and animals’ transgenics, cell biology, tissue cultures and cell cultures of plants and animals etc.
4. Elective discipline subjects: virusology, enzymology, immunology, biotechnology in medicine, environmental pro-

tection etc.

Apart form the basic program, students can also choose between the subjects (among others: bases of the food
 production, immunology, cytogenetics, animal biochemistry, regulation mechanisms of gene expression, animal
 breeding, embryology and plant breeding, enzyme technology, in vitro animal cultures etc.) or the various biological
sciences.  

The second degree studies, depending on the specialty, are designed for two groups of graduates.  Biotechnological
Analytics allows to develop and train the abilities necessary for the advanced biotechnology and nanotechnology
and will increase the level of safety by the monitoring of the new forms of food and threats to animal life by means
of molecular diagnostic methods. It is addressed to the candidates who completed the full time first or second
 degree studies as well as 5-year MA studies in: biotechnology, biology, medical analytics, biomedical engineering.
Applied Biotechnology is designed for the candidates who completed the full time first or second degree studies and 
5-year MA studies in: biotechnology, biology, medical analytics, pharmacy, biomedical engineering, horticulture,
agriculture, food technology and human nutrition, animal sciences or environmental protection.
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The full time second degree studies of Applied Biotechnology and Biotechnological Analytics consist of: 
1. Group of the basic contents – methodology of the experimental work,
2. Group of the discipline contents – eco-toxicology, eco-physiology of plants, economics in biotechnology, patent

law, quality management in biotechnology etc.,
3. Specialty subjects – proteome analyses, methods of the gene expression analyses, food enzymes and their ana-

lytics, isotopes and antibodies in laboratory diagnostics,  adaptation and bioremediation, food fermentations,
molecular diagnostics of DNA in animal breeding etc.,

4. Elective subjects – DNA analysis techniques, cytogenetic techniques of genome analyses, bioengineering of ani-
mal cells and tissues, basics of the histological techniques and instrumental analysis of cell, microbiological dia-
gnostics, molecular analysis in physiology and pathology, chromatographic methods of food analyses,  phytotro-
nics, population genetics, molecular basics of embryology, biology of evolution, basics of neuro-endocrynology,
cell signaling, methods of genetic engineering, basics of veterinary microbiology, bioreactor engineering, food
biotechnology, drug chemistry, isolation and purification of proteins, enzymes and enzymatic  substances etc.

Absolwenci Biotechnologii
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Architektura Krajobrazu –  
Studia Międzywydziałowe
Tekst: dr hab. inż. Wojciech Przegon
Zdjęcia: Karol Król, Gabriel Wojcieszek

www.architekturakrajobrazu.ur.krakow.pl

Historia
Międzywydziałowy Kierunek stu-
diów Architektura Krajobrazu zo-
stał powołany uchwałą Senatu Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie
w roku akademickim 2008/2009.
Kierunek ten współtworzą: Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji
oraz Wydział Ogrodniczy. W 2009
roku odbył się pierwszy nabór kan-
dydatów na studia na tym kierunku.
Studia odbywać się będą w systemie
dwustopniowym. Po ukończeniu
I stopnia, absolwent otrzyma tytuł
inżyniera, a po ukończeniu II stop-
nia – magistra inżyniera. 

Studia I stopnia inżynierskie 
Rodzaj studiów: Studia I stopnia to
studia inżynierskie, które trwają 3,5
roku (7 semestrów). Dwustopniowy
program studiów zapewnia studio-
wanie w systemie ECTS. Oznacza
to, że studenci realizując przedmioty
zawarte w programie studiów, uzy-
skują za każdy zrealizowany przed-
miot odpowiednią liczbę punktów
ECTS. Punkty te są respektowane
przez uczelnie zagraniczne, po za-
warciu odpowiednich umów.

Absolwent studiów I stopnia kie-
runku Architektura Krajobrazu
otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Profil absolwenta
Absolwent powinien posiadać wie-
dzę z zakresu nauk przyrodniczych,
rolniczych, technicznych i sztuk
pięknych oraz umiejętności wyko-
rzystania jej w pracy zawodowej z za-
chowaniem zasad prawnych i etycz-
nych. Powinien posiadać wiedzę
i umiejętności niezbędne do:
• kształtowania krajobrazu w skali

planów regionalnych, w tym par-
ków narodowych, parków krajo-
brazowych i innych obszarów
prawnie chronionych, 

• wykonywania prac inwentaryza-
cyjnych obiektów architektury
krajobrazu,

• wykonywania oceny szaty roślinnej
obiektów architektury krajobrazu,

• wykonywania projektów zago-
spo darowania obiektów architek-
tury krajobrazu, łącznie z obiek-
tami zabytkowymi,

• kształtowania krajobrazu w skali
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, z uwzglę-

Uroczystość inauguracji pierwszego roku
akademickiego na kierunku Architek-
tura Krajobrazu – Studia Międzywy-
działowe prowadził oraz wykład „Kra-
jobraz i architektura – droga do spotka-
nia” wygłosił dr hab. inż. Wojciech
Przegon, zastępca Przewodniczącego
Rady Kierunku

Immatrykulacja studentów pierwszego
roku. Indeks wręcza dr hab. inż. 
Piotr Muras, kierownik Architektury
Krajobrazu – Studiów Międzywydzia-
łowych
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dnieniem historycznych układów
urbanistycznych i ruralistycznych,

• projektowania terenów zieleni miej-
 skiej, zieleni ochronnej, parków,
ogrodów, cmentarzy, obiektów tu-
rystycznych i terenów sportowych,

• studiów i projektów kształtowa-
nia, ochrony i rewaloryzacji kra-
jobrazów kulturowych, 

• oceny oddziaływania na krajobraz
inwestycji; kompleksowej inwen-
taryzacji i oceny walorów kultu-
rowo-krajobrazowych obiektów
architektury krajobrazu. 

Absolwent powinien posiadać także
umiejętności klasycznego i kompu-
terowego dokumentowania i projek-
towania elementów krajobrazu oraz
być przygotowany do współpracy
z osobami mającymi wpływ na treść,
funkcję i formy krajobrazu. Powi-
nien posiadać wiedzę w zakresie
przyrodniczych, ekonomicznych,
technicznych i prawnych uwarunko-
wań gospodarowania krajobrazem,
oraz być przygotowany do pracy
w jednostkach opracowujących pro-
jekty zagospodarowania i pielęgnacji
obiektów architektury krajobrazu
oraz w jednostkach administracji
rządowej i samorządowej, a także
w szkolnictwie – po ukończeniu spe-
cjalności nauczycielskiej (zgodnie
z odpowiednim rozporządzeniem
ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego w sprawie standar-
dów szkolenia nauczycieli).
Miejscami zatrudniania architekta
krajobrazu mogą być: pracownie
projektowe, pracowanie konserwacji

zabytków i ochrony środowiska, firmy
consultingowe, firmy realizujące
i pielęgnujące obiekty architektury
krajobrazu, firmy deweloperskie
i wykonawcze, urzędy administracji
publicznej, administracji parków na-
rodowych i krajobrazowych, jak
również szkolnictwo zawodowe. 

Program kształcenia
Program kształcenia obejmuje dwie
grupy przedmiotów:
1. grupę treści podstawowych w za-

kresie: matematyki, geometrii wy-
kreślnej, biologii roślin, ekologii,
historii sztuki i dziedzictwa kultu-
rowego, ochrony środowiska przy-
rodniczego, bioróżnorodności,
struktur wizualnych, podstaw
geodezji i kartografii i in.,

2. grupę treści kierunkowych w za-
kresie: rysunku i rzeźby, fizjogra-
fii, gleboznawstwa, szaty roślinnej
i fauny, budownictwa, instalacji
budowlanych i materiałoznawstwa,
historii sztuki ogrodowej, grafiki
inżynierskiej, geodezji, zasad pro-
jektowania krajobrazu, projekto-
wania obiektów architektury kraj -
obrazu, budowy i pielęgnowania
obiektów architektury krajobrazu
oraz prawa, ekonomii i zarządza-
nia, fitosocjologii, roślin użytko-
wych w ogrodach ozdobnych,
projektowania małej architektury
w krajobrazie, projektowania ro-
ślinnych struktur ogrodowych,
projektowania ogrodów przydo-
mowych, rekreacji w krajobrazie,
rewitalizacji krajobrazu, rewalory -
zacji ogrodów historycznych i in. 

Uroczystość pierwszej inauguracji roku
akademickiego 2009/2010. 
Od lewej: dr hab. inż. Wojciech Prze-
gon, dr hab. inż. Piotr Muras, prof. dr
hab. inż. Marek Grabowski, dr hab.
inż. Krzysztof Gawroński, prof. UR,
Krzysztof Błażewski

„Dwór polski”, rys. Beata Czernik. 
Rysunek wykonany na egzaminie
wstępnym

„Dwór polski”, rys. Piotr Malec-Le-
wandowski. Rysunek wykonany na 
egzaminie wstępnym
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„Grupa treści podstawowych” reali-
zowana jest w ciągu 180 godzin, a
„treści kierunkowych” w 690 godzi-
nach. Obie grupy przedmiotów skła-
dają się na tzw. minimum progra-
mowe (łącznie 870 godzin). Dla stu-
diów trwających 7 semestrów ogólna
liczba godzin wynosi 2400.

Istotnym elementem studiów są
praktyki trwające 8 tygodni, które
uczą podstaw pracy architekta kra-
jobrazu w terenie. 

Rekrutacja na rok akademicki 2010/
2011 odbędzie się w oparciu o:
1. Konkurs świadectw maturalnych

z przedmiotów kierunkowych
w części pisemnej. Jeden przed-
miot do wyboru spośród: biologii,
chemii, geografii i matematyki.

2. Egzamin z rysunku odręcznego,
trwający 4 godziny zegarowe,
w czasie którego kandydat powi-
nien narysować z pamięci frag-

ment krajobrazu kulturowego
(otwartego, zamkniętego, współ-
czesnego lub historycznego) obej-
mującego elementy architektury,
drzewostanu itp.

Laureaci oraz finaliści centralnych
olimpiad: biologicznej, chemicznej,
wiedzy ekologicznej, fizycznej, geo-
graficznej, informatycznej, matema-
tycznej, ochrony środowiska, wiedzy
i umiejętności rolniczych będą przyj-
mowani z pominięciem postępowa-
nia kwalifikacyjnego.
System elektronicznej Rejestracji
Kandydatów zostanie uruchomio ny
30 czerwca 2010 r. Maturzyści z lat
ubiegłych będą mogli rejestrować się
od 1 czerwca 2010 r. 

Baza lokalowa
Architektura Krajobrazu jest dru-
gim po Biotechnologii kierunkiem
studiów międzywydziałowych. Baza
lokalowa, na którą składają się sale
dydaktyczne i sekretariat jest dobra.

Zajęcia odbywają się w salach Wy-
działu Leśnego i Ogrodniczego przy
al. 29-Listopada 48 oraz w najnow-
szym budynku Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji, przy ulicy
Balickiej 235 a. Sekretariat mieści się
w tzw. budynku jubileuszowym
Uniwersytetu Rolniczego przy al.
Mickiewicza 24/28, pokój 244. 

Działalność dydaktyczna
W chwili, kiedy oddajemy do druku,
niniejszą informacje o Architekturze
Krajobrazu, studenci pierwszego rocz-
nika będą przystępować do pierwszej
sesji egzaminacyjnej.
Opinie nauczycieli prowadzących za-
jęcia są jednoznaczne. Nasi przyszli
„Architekci Krajobrazu” do swoich
studenckich obowiązków podchodzą
bardzo rzetelnie. Widać, że wybór
kierunku studiów nie był przypad-
kowy. Na przykład, dr inż. Adam Ru-
życzka, prowadzący zajęcia z „geo-
metrii wykreślnej” podkreśla, że stu-
denci z Architektury Krajobrazu
mają mniej problemów z wyobraźnią
przestrzenną niż ich koledzy z innych
kierunków studiów, gdzie wykładany
jest ten przedmiot.
O opinie i oceny procesu dydak-
tycznego oraz funkcjonowania kie-
runku studiów, zapytamy studentów
po pierwszy semestrze.
Należy podkreślić, że literatura przed-
miotu badań dla naszych studentów
została bardzo dobrze przygotowana.
Wydawnictwa w języku polskim, nie-
mieckimi i angielskim można wypo-
życzać w Bibliotece Głównej oraz bi-
bliotece przy Wydziale Ogrodniczym.Fot. Alicja Krzeczek
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Najbliższe zamierzenia
Nasze najbliższe zamierzenia czasowo
wiążą się z semestrem drugim (II-VII
2010 r., a merytorycznie dotyczą:
1. Założenie Koła Naukowego Ar-

chitektów Krajobrazu,
2. Nawiązania współpracy nauko -

wo-badawczej i dydaktycznej
z ośrodkami zagranicznymi,

3. Wyboru „obiektów”, gdzie nasi
studenci mogliby odbywać prak-
tyki przedmiotowe przewidziane
programem studiów. Pewne stara-
nia w tym zakresie, zostały już po-
czynione.

Źródła informacji
Źródła informacji o kierunku stu-
diów są następujące:
www.architekturakrajobrazu.ur.kra-
kow.pl
e-mail: architekturakrajobrazu@
ur.krakow.pl
Nasze strony internetowe aktualizo-
wane są na bieżąco. Można na nich
znaleźć informacje dotyczące przed-
miotów realizowanych w poszcze-
gólnych semestrach, harmonogram
zajęć, biogramy nauczycieli akade-
mickich wykładających na architek-
turze krajobrazu, itd.
Sekretariat Architektury Krajobrazu
mieści się w budynku Uczelni przy
al. Mickiewicza 24/28, II piętro, po-
kój 244; tel. 12 662-40-50.
Informacji można zasięgnąć osobi-
ście w godzinach 10.00 – 13.00
z wyjątkiem środy.
W grudniu 2009 r. ukazała się książka
autorstwa Wojciecha Przegona pt.:
Architektura Krajobrazu na Uniwersy-

tecie Rolniczym w Krakowie. Kronika.
Przedstawiono w niej wszystkie ele-
menty prac organizacyjnych, które
doprowadziły do powstania kierunku.
Następnie zaprezentowano całościo -
wy program architektury krajobrazu
dla studiów pierwszego i drugiego
stopnia, w takiej formie jak opraco-
wała je Rada Główna Szkolnictwa
Wyższego. Najciekawszy dla kandy-
datów na studentów Architektury
Krajobrazu będzie rozdział trzeci

i czwarty publikacji, w których sta-
rano się wyjaśnić, dlaczego warto stu-
diować Architekturę Krajobrazu na
Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie oraz podano konkretne przykłady
prac, z jakimi mogą spotkać się
w swoim życiu zawodowym archi-
tekci krajobrazu.

Serdecznie zachęcamy do korzysta-
nia ze wszystkich źródeł informacji
o naszym kierunku studiów. 

Landscape Architecture

First degree studies of Landscape Architecture are offered as a three and
half year (7 semester) programme.
The graduates of first degree studies of Landscape Architecture receive
 Bachelor of Science.
The graduates should have knowledge of nature science, agricultural
science, technical and fine arts science. Also should know how to use it in
their work with judicial and ethics processes.
Places where landscape architects may find work: design workrooms, monu-
ment restorations workrooms, consulting companies, companies which are
pursuing and nursing objects of landscape, development companies, public
 office administration, administrations of national parks and at the University.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego na kierunku Architektura Krajobrazu
– Studia Międzywydziałowe 2009/2010
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Studium Języków Obcych

A język obcy nie musi być obcy…
Znajomość języków obcych nigdy
nie była tak ważna jak obecnie.
W Europie otwartych granic,
w epoce internetu i międzynarodo-
wej współpracy umiejętność porozu-
miewania się w języku innym niż oj-
czysty staje się oczywistością i nie-
zbędnym wymogiem na rynku pracy.
Uniwersytet Rolniczy stwarza swoim
studentom szerokie możliwości stu-
diowania i odbywania praktyk poza
macierzystą uczelnią. W ramach pro-
gramu Erasmus możliwe jest studio-
wanie w uczelniach partnerskich
za granicą oraz odbywania praktyk
w wielu innych krajach. Oferta
w tym zakresie jest bardzo szeroka.
Aby dobrze wykorzystać te możliwo-
ści konieczne jest stałe doskonalenie
własnych umiejętności językowych. 
Studium Języków Obcych jest jed-
nostką międzywydziałową Uniwer-
sytetu i prowadzi naukę języków:
angielskiego, francuskiego, niemiec-
kiego i rosyjskiego, na różnych po-
ziomach zaawansowania na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych,
zgodnie z „Europejskim systemem
opisu kształcenia językowego” Rady
Europy.
Celem lektoratów jest czynne opa-
no wanie przez studentów wybranego
języka w stopniu umożliwiającym

Tekst: mgr Stefan Załucki
Zdjęcia: Karol Król

www.sjo.ur.krakow.pl

Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst.
Sprichwort aus Tschechien

Die Menschheit zur Freiheit bringen, das heißt, sie zum Miteinander reden
bringen. (To bring freedom to mankind means to get them to talk to each
other.) (Mener les hommes à la liberté veut dire les amener à dialoguer.)

Karl Jaspers (1883-1969), dt. Philosoph

Teachers open the door. You enter by yourself.
Chinese Proverb

Русский язык не труднее и не легче любого другого языка.
Достаточно выучить шесть падежей, семьдесят два окончания,
три времени глаголов, сто правил и тысячу исключений – и всё
будет в полном порядке: Вы заговорите по-русски и Вас поймут.

Валерий Алексеев

Lektorat języka angielskiego
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efektywne porozumiewanie się zarów -
no w życiu zawodowym jak i prywa-
t nym, z jednoczesnym uwzględnie-
niem słownictwa specjalistycznego
zgodnego z kierunkiem studiów.
Programy studiów na każdym z Wy-
działów Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie przewidują obowiąz-
kowy kurs języka obcego na studiach
I stopnia w liczbie 120 godzin dydak-
tycznych zakończony egzaminem.

Studenci sami decydują o wyborze
jednego języka, spośród angielskiego,
niemieckiego, francuskiego i rosyj-
skiego, przestrzegając jednak zasady
kontynuowania nauki wybranego
 języka ze szkoły średniej.

Studium dysponuje dobrze wyposa-
żoną bazą dydaktyczną w gmachu
przy ul. św. Marka 37, w samym
sercu starego Krakowa. Kadrę dy-
daktyczną stanowi 25 doświadczo-
nych lektorów – wszyscy z wyższym
wykształceniem filologicznym.

Poza podstawowymi obowiązkami
wynikającymi z planu pracy dydak-
tycznej, działalność Studium obej-
muje także:
– udzielanie konsultacji językowych

studentom Uniwersytetu Rolni-
czego,

– dla zainteresowanych – uczestnic-
two w komercyjnych kursach ję-
zykowych, w tym przygotowują-
cych do egzaminów TELC i FCE
z języka angielskiego, ZD z języka
niemieckiego, jak również z języ-
ków francuskiego i rosyjskiego,

– jako Ośrodek Egzaminacyjny
TELC, Studium organizuje egza-
miny z języka angielskiego na po-
ziomie B1 i B2,

– opracowywanie zadań i testów eg-
zaminacyjnych z języków obcych, 

– egzaminowanie z języków obcych
na stopień doktora,

– wykonywanie tłumaczeń,
– cykliczną organizację Olimpiad

Językowych dla studentów UR.

Olimpiady Językowe stały się już tra-
dycją i cieszą się dużą popularnością
wśród studentów. Impreza ta odbywa
się corocznie pod patronatem Pro-
rektora ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich i stwarza wszystkim chęt-
nym znakomitą możliwość porówna-
nia swoich umiejętności językowych
i szlachetnej rywalizacji z koleżan-
kami i kolegami z Uczelni. Atrak-
cyjne nagrody finansowe są świetnym
uzupełnieniem studenckiej kieszeni.

Lektorat języka rosyjskiego prowadzi
kierownik Studium Języków Obcych –
mgr Stefan Załucki

Zajecia językowe w budynku przy
ul. św. Marka 37

Lektorat języka angielskiego
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Studium Wychowania Fizycznego
Tekst: mgr Janusz Zachora
Zdjęcia: archiwum Studium WF

www.swf.ar.krakow.pl

Studium Wychowania Fizycznego
jest jednostką międzywydziałową
stwarzającą możliwości sportowego
rozwoju dla wszystkich studentów na-
szej Uczelni. W trosce o podtrzyma-
nie sprawności i aktywności fizycznej
młodego pokolenia, Studium Wy-
cho wania Fizycznego przygotowało
atrakcyjną ofertę edukacyjną zajęć
wychowania fizycznego, fakultetów
i wyjazdów turystyczno-rekreacyj-
nych. Dla studentów, którzy chcieliby
kontynuować karierę sportową w sek-
cjach AZS, stwarzamy możliwość re-
gularnego współzawodnictwa sporto-
wego w ramach Małopolskiej Ligii
Akademickiej i Ogólnopolskich Mi-
strzostw Uczelni Wyższych.

ZDROWIE TO NIE WSZYSTKO, 
ALE WSZYSTKO JEST NICZYM 
BEZ ZDROWIA 

Dydaktyka
Oferta edukacyjna jest dostosowana
do zainteresowań i zamiłowań mło-
dzieży akademickiej. Student ma
możliwość wyboru rodzaju i ter-
minu zajęć wychowania fizycznego. 
• Sala gimnastyczna
– zajęcia profilowane z zakresu piłki

siatkowej, koszykówki i piłki
 ręcznej

– ogólnorozwojowe zajęcia wycho-
wania fizycznego z zakresu zespo-
łowych gier sportowych, lekkiej
atletyki oraz gier i zabaw rekre-
acyjnych

• Pływalnia
– nauka i doskonalenie techniki

pływania
• Siłownia damska i męska
– ogólnorozwojowe ćwiczenia siłowe 
• Fitness i taniec towarzyski
– nauka tańca towarzyskiego
– ćwiczenia ogólnorozwojowe przy

muzyce
• Wycieczki rowerowe
– weekendowe wyjazdy z zakresu

turystyki rowerowej najciekaw-
szymi szlakami okolic Krakowa

• Narciarstwo
– nauka i doskonalenie techniki jazdy

na nartach (wyjazdy weekendowe)
• Jeździectwo
• Nordic walking i atletyka

 terenowa

Citius-Altius-Fortius 
(łac. szybciej, wyżej, silniej) 

Sekcje AZS
To przesłanie olimpijskie skierowane
jest dla wszystkich sportowców pra-
gnących uczestnictwa w akademic-
kiej rywalizacji sportowej.

Zajęcia dydaktyczne z jeździectwa

Zajęcia rowerowe

Pływalnia

Sekcja narciarstwo i snowboard
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Aktualnie działające sekcje AZS :
• Koszykówka kobiet
• Koszykówka mężczyzn
• Piłka siatkowa kobiet
• Piłka siatkowa mężczyzn
• Piłka nożna mężczyzn
• Piłka ręczna mężczyzn
• Lekka atletyka i atletyka terenowa
• Tenis stołowy kobiet i mężczyzn
• Narciarstwo
• Pływanie
• Kulturystyka
• Cheerleaders.

Stwarzamy dodatkowo możliwość
startów studentów w zawodach te-
nisa ziemnego, judo, kolarstwa gór-
skiego, wspinaczki skałkowej i bad-
mintona.
SWF i Klub Uczelniany AZS UR
organizuje również zawody i tur-
nieje sportowe mające na celu pro-
pagowanie zdrowego i aktywnego
trybu życia oraz integracje społecz-
ności akademickiej.
Studenci, którzy osiągają znaczące
wyniki sportowe mogą starać się
o stypendium sportowe.

Zajęcia fakultatywne
Dla wszystkich, którzy pragną pod-
trzymać sprawność fizyczną i zacho-
wać harmonię między ciałem i umy-
słem, SWF organizuje zajęcia fakul-
tatywne z zakresu siłowni, fitness,
pływania i gier zespołowych.
W ramach społecznych dyżurów na-
uczycieli wychowania fizycznego
w soboty w sali gimnastycznej organi-
zowane są zajęcia otwarte dla studen-
tów i pracowników naszej Uczelni.

Obozy zimowe i letnie
W okresie ferii zimowych i wakacji
letnich SWF zaprasza wszystkich
chętnych studentów i pracowników
Uczelni na organizowane coroczne
obozy narciarskie, spływy kajakowe
i wędrowne obozy rowerowe. 

Wędrowny obóz rowerowy

Spływ kajakowy Czarna Hańcza

Występ cheerleaderek AZS koszykówka

Siłownia męska Zajęcia dydaktyczne z narciarstwa
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Domy studenckie, 
stołówki i opieka zdrowotna

Domy studenckie
1. I Dom Akademicki „Bratniak”

Kraków, ul. Jabłonowskich 10/12, 
tel. 12 422-61-00

2. Dom Studencki Nr II „Młodość”
Kraków, ul. Urzędnicza 68, 
tel. 12 633-27-77

3. Dom Studencki Nr III „Oaza”
Kraków, al. 29 Listopada 48c, 
tel. 012 662-51-79

4. Dom Studencki Nr IV 
„Czwórka +”
Kraków al. 29 Listopada 48b, 
tel. 12 662-51-81

Kwaterowanie w domach studen -
ckich UR na rok akademicki 2010/
2011 rozpocznie się od 27 września
2010 r. i trwać będzie do 4 paź-
dziernika 2010 r. do godz. 15.00. 
Przy kwaterowaniu konieczne jest
posiadanie dowodu osobistego, zdję-
cia legitymacyjnego oraz kwoty
około 350 zł. 
Listy studentów, którzy otrzymali
miejsca w domach studenckich wy-
wieszone będą w gablotach przy dzie-
kanatach i w domach studenckich.

Studenci UR kwaterowani będą
także na:
1. Osiedlu Studenckim AGH – DS

nr 15 – Kraków ul. Tokarskiego
10, tel. 12 417-37-34

2. Osiedlu Złota Jesień – w Przedsię -
biorstwie Usług Hotelarskich i Tu-
ry stycznych, Kraków-Nowa Huta
os. Złota Jesień, ul. Fatimska 41a,
tel. 12 648-20-22

Kwaterowanie na Osiedlu Studenc-
kim AGH i os. Złota Jesień rozpocz-
nie się w ostatnich dniach września.

Stołówki studenckie
Uczelnia dysponuje stołówką stu-
dencką, zlokalizowaną w Krakowie
przy ul. Klemensiewicza 3.
Stołówka wydaje obiady abonamen-
towe wykupywane przez zaintereso-

wanych studentów na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej. Stu-
denci mają do wyboru dwa dania
pierwsze, dwa drugie, deser i kom-
pot. Po wypowiedziach studentów
można uznać, iż posiłki są smaczne,
porcje wystarczająco kaloryczne,
a menu zróżnicowane.

Opieka zdrowotna
Studenci Uniwersytetu Rolniczego
objęci są bezpłatną opieką zdro-
wotną w „ScanMedzie”. Ustawa
o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym obowiązująca od roku 1997
obejmuje ubezpieczeniem zdrowot-
nym studentów posiadających oby-
watelstwo polskie oraz studentów
obcokrajowców. Studenci będący
członkami rodzin – pozostający na
wyłącznym utrzymaniu ubezpieczo-
nego opłacającego składkę, mają
prawo do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego do ukończenia 26 roku
życia. W sytuacji, gdy student ukoń-
czył 26 rok życia i nadal studiuje,
składkę ubezpieczeniową wnosi do
ZUS uczelnia. 

Studenci mogą korzystać 
z przychodni:
„ScanMed” – Kraków, 
al. Armii Krajowej 5, 
tel. 12 637-21-00.Fot. Małgorzata Kózka
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System stypendialny

Stypendium socjalne
Stypendium to ma prawo otrzymać
student znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej, który uzyskał wpis
na dany semestr studiów. Stawki
 stypendium socjalnego w zależności
od dochodu wynoszą: 200, 250 oraz
300 zł miesięcznie. Stypendium
przyznawane jest na 9 miesięcy
w roku. Wypłacane jest od paździer-
nika do czerwca włącznie.

Stypendium mieszkaniowe
Student studiów stacjonarnych znaj-
dujący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej może otrzymywać stypen-
dium mieszkaniowe z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim lub
w obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca sta-
łego zamieszkania do Uczelni unie-
możliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie. Stawki sty-
pendium mieszkaniowego w zależ-
ności od dochodu wynoszą: 100, 75
oraz 50 zł miesięcznie. Stypendium
to przyznawane jest na 9 miesięcy
w roku. Wypłacane jest od paździer-
nika do czerwca włącznie.

Stypendium na wyżywienie
Student znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej może otrzymywać
stypendium na wyżywienie. Stawki

stypendium na wyżywienie w zależ-
ności od dochodu wynoszą: 100, 75
oraz 50 zł miesięcznie. Stypendium
to przyznawane jest na 9 miesięcy
w roku. Wypłacane jest od paździer-
nika do czerwca włącznie.

Stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób nie-
pełnosprawnych może otrzymać stu-
dent z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właści-
wego organu. Stawki stypendium
kształtują się w zależności od stopnia
niepełnosprawności i wynoszą: 200,
400 oraz 600 zł miesięcznie. Stypen-
dium to przyznawane jest na 9 mie-
sięcy w roku. Wypłacane jest od paź-
dziernika do czerwca włącznie.

Stypendium za wyniki w nauce
Na wszystkich kierunkach stypendia
za wyniki w nauce przyznawane są
studentom, którzy zaliczyli w termi-
nie dany rok studiów osiągając śred-
nią arytmetyczną ocen co najmniej
4,00 i zostali zakwalifikowani przez
dziekana do grona 20 proc. najlep-
szych studentów. Stawki stypen-
dium kształtują się w zależności
osiągniętych wyników w nauce wy-
noszą: 310, 390 oraz 470 zł mie-
sięcznie. Stypendium to przyzna-

wane jest na 9 miesięcy w roku.
 Wypłacane jest od października do
czerwca włącznie.

Stypendium za wyniki w sporcie
Stypendia za wyniki w sporcie przy-
znaje dziekan na wniosek kierow-
nika Studium Wychowania Fizycz-
nego. Przysługuje ono studentowi
wówczas, gdy reprezentując Uniwer-
sytet osiągnął wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym w ostatnim roku
studiów. Stawki stypendium kształ-
tują się w zależności od osiągniętych
wyników sportowych kształtują się
analogicznie jak stypendium za wy-
niki w nauce.

Zapomoga losowa
Student, który przejściowo znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej
spowodowanej przez zdarzenia
 losowe (które dotyczą samego stu-
denta, lub osoby prowadzącej ze
 studentem wspólne gospodarstwo
 domowe), a w szczególności: nie-
szczęśliwy wypadek, poważną  udo-
kumentowaną  chorobę, urodzenie
dziecka, śmierć członka najbliższej
rodziny, kradzież, klęskę żywiołową
– może ubiegać się o zapomogę.  Stu-
dent może otrzymać zapomogę nie
więcej, niż dwa razy w ciągu roku

Formy finansowej pomocy materialnej dla studentów:
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akademickiego. Wniosek o przyzna-
nie zapomogi powinien być uzasad-
niony i udokumentowany.

Wszystkie sprawy związane ze skła-
daniem wniosku o przyznanie po-
mocy finansowej, przyznaniem
świadczenia i jego wypłatą należy
kierować do właściwego dziekanatu.

Na stronie internetowej Uniwer-
sytetu Rolniczego znajdują się
wszystkie dokumenty oraz aktu-
alne akty prawne odnośnie syste -
mu finansowej pomocy material-
nej dla studentów. 

www.ur.krakow.pl/sprawy-stu-
denckie.html

Stawki stypendiów oraz termin
 składania wniosków o przyznanie
świadczeń stypendialnych o cha-
rakterze okresowym ustala rektor
w porozumieniu z odwoławczą
 komisją stypendialną na dany rok
akademicki.

Studenci 
niepełnosprawni

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
im. Hugona Kołłątaja jest uczelnią
otwartą dla studentów niepełno-
spraw nych. W roku akademickim
2009/2010 w UR studiuje 117 osób
niepełnosprawnych, z różnymi rodza-
jami i stopniami niepełnosprawności. 
Funkcję Pełnomocnika Rektora ds.
Studentów Niepełnosprawnych
pełni dr inż. Jan Krawontka.
Uniwersytet Rolniczy wychodząc na-
przeciw potrzebom i oczekiwaniom
studentów niepełnosprawnych, stara
się ułatwić im dostęp do wiedzy.
Gmachy Uniwersytetu dzięki wyko-
nanym przed wejściem podjazdom,
odpowiednim drzwiom wejściowym,
windom, dostosowanym sanitaria-
tom, a także wydzielonym miejscom
parkingowym są w pełni dostępne dla

niepełnosprawnych studentów mają-
cych problemy z poruszaniem się. 
Wszystkie domy studenckie UR
przystosowane są do pobytu i za-
mieszkania przez niepełnospraw-
nych. Posiadają podjazdy, windy
i aneksy mieszkalne.
Studenci z tytułu niepełnosprawności
mogą ubiegać się o specjalne stypen -
dium. Jest ono przyznawane i wypła-
cane począwszy od miesiąca złożenia
wniosku do końca roku akademic-
kiego, ale nie dłużej niż przez dzie-
więć miesięcy. Stawki stypendium
kształtują się w zależności od stopnia
niepełnosprawności i wynoszą: 200,
400 oraz 600 zł miesięcznie.
Wszyscy studenci UR mają także za-
pewnioną niezbędną pomoc me-
dyczną w „ScanMed”.

Fot. Alicja KrzeczekFot. Małgorzata Wertz
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Fundacja Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie została powołana w roku 2006. Główne cele
jej działania to: wspieranie inicjatyw podnoszących poziom oświaty i agrokultury na wsi, udzielanie wsparcia finan-
sowego studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz wspierania działań zmierzają-
cych do podnoszenia poziomu rozwoju intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych ośrodków miejskich. 

W sumie od początku swojego istnienia fundacja wypłaciła stypendia na łączną kwotę prawie 120 000 zł. Swoje cele
realizuje również poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów związanych z roz-
wojem oświaty i agrokultury na wsi, finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, po-
mocy szkolnych i programów, pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi. 

W 2007 r. fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (KRS: 0000264847), co umożliwia podatnikom
przekazanie na działalność statutową 1% podatku dochodowego.

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
al. Mickiewicza 21, p. 21a, 31-120 Kraków

tel. 12 662 42 94, fax. 12 662 42 91 
www.ur.krakow.pl

Fot. Jacek Mąka
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Studenci Uniwersytetu Rolniczego mają możliwość wyjazdu za granicę i zaliczenia części studiów w uczelniach
partnerskich w ramach europejskich programów edukacyjnych.

LLP–ERASMUS
Program współpracy międzynarodowej przeznaczony dla uczelni, ich studentów 
oraz pracowników, realizowany jako część Programu uczenia się przez całe życie.

Oferta dla studentów
– możliwość wyjazdu na część stu-

diów (jeden lub dwa semestry) do
zagranicznej uczelni,

– wyjazdy na praktykę do zagra-
nicznego przedsiębiorstwa.

Uczelnia, przedsiębiorstwo, instytu-
cja, do której wyjeżdżają studenci
musi znajdować się w kraju uczest-
niczącym w programie.
W programie uczestniczy 27 krajów
Unii Europejskiej, trzy kraje Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego:
Islandia, Lichtenstein i Norwegia
oraz Turcja, jako kraj kandydujący.

Kto może wyjechać?
• Studenci uczelni uczestniczących

w programie Erasmus, 
• Studenci zarejestrowani na stu-

diach licencjackich, inżynierskich,
magisterskich lub doktoranckich,

• Obywatele Polski lub innego
kraju uczestniczącego w progra-
mie Erasmus (albo osoby posiada-
jące status uchodźcy lub kartę sta-
łego pobytu w tym kraju).

Podstawowe kryteria naboru 
kandydatów na wyjazd
Ze względu na ograniczone środki
 finansowe z Narodowej Agencji
LLP–Erasmus oraz bardzo dużą
ilość kandydatów wybór jest utrud-
niony i muszą być przestrzegane
 ściśle zasady:
• Zaliczony co najmniej pierwszy

rok studiów pierwszego lub dru-
giego stopnia, 

• Dobre wyniki w nauce,
• Dobra znajomość języka obcego

(pozwalająca na studiowanie i zda-
wanie egzaminów w uczelni zagra-
nicznej).

Warunki finansowe
Studenci Erasmusa są zwolnieni
z opłat za studia i egzaminy, z wyjąt-
kiem standardowych opłat ponoszo-
nych przez wszystkich studentów, np.
za wydanie legitymacji studenckiej,
obowiązkowe ubezpieczenie, itp.

Stypendium, które student otrzy-
muje z programu stanowi jedynie
dofinansowanie na pokrycie części
kosztów podróży i pobytu w innym
kraju.

W czasie studiów w uczelni zagra-
nicznej student otrzymuje wszystkie
przysługujące mu stypendia krajowe. 

Więcej na: 
http://erasmus.ur.krakow.pl
www.frse.org.pl

Umiędzynarodowienie Uczelni
Oferta wyjazdów zagranicznych i studiowania w języku angielskim

Tekst: Elżbieta Kugiel
Zdjęcia: Monika Banasińska, Agnieszka Deja, Aleksandra Grudniewska, Joanna Karbowniczek, Artur Sobczyk

Ghent University, Gandawa
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W opinii naszych studentów wy-
jazd na studia za granicę, to wielka
przygoda i szansa życiowa: 

Erasmus jest niesamowitą przygodą,
pomimo wielu wahań, wielu rozterek,
nie należy się długo zastanawiać. Ko-
rzyści naukowe, językowe, nowe do-
świadczenia, przyjaźnie są niewątpli-
wie jednymi z wielu powodów, dla
których warto uczestniczyć w progra-
mie Erasmus. Wierzę w to, że semestr
spędzony za granicą zaprocentuje mi
w przyszłości w wielu sferach życia
i gorąco polecam każdemu taki wy-
jazd (Monika Banasińska – Uni-
versity College Cork, Irlandia).

Wyjazd do tureckiego miasta jest nie-
samowitą przygodą, ze względu na
jego położenie jak i egzotyczny klimat
tam panujący. Ludzie są niebywale
mili przyjaźni, życzliwi oraz pomocni
(Aleksandra Grudniewska, Cuku-
rova University, Adana, Turcja).

Nikt nie żałował wyjazdu, pomimo
trudnych zajęć i do tego prowadzo-
nych w języku obcym jak na przy-
kład w Belgii: Nie żałuję mojej decy-
zji wyjazdu i zachęcam do niej
wszystkich. Gdyby tylko była taka
możliwość wyjechałabym kolejny raz.
A gdzie? Oczywiście znów do Belgii.
(Agnieszka Deja, Ghent Univer-
sity, Belgia).

Wyjazd na studia w ramach Era-
smusa to także możliwośc nawiąza-
nia kontaktów i przyjaźni ze studen-
tami z całego świata.

Najcenniejsza jest dla mnie przyjaźń
z ludźmi z niemal całego świata,
wspomnienia, przeżycia i doświad-
czenie  jakie tam nabyłem, stałem się
bardziej pewny siebie, otwarty, prze-
łamałem barierę językową (Artur
Sobczyk, Slovak University of
Agriculture in Nitra, Słowacja).

Podsumowując korzyści z wyjazdu
w ramach LLP-Erasmus jedna na-
szych studentek stwierdziła: 

Wyjazd na stypendium zagraniczne
to szkoła życia, trzeba się uporać
z licznymi formalnościami, często tra-
fia się na różne trudności, a w obcym
kraju jest się zdanym tylko na siebie.
Warto jednak skorzystać z możliwość
wyjazdu, bo takich doświadczeń nie
zdobędzie się w Polsce ( Joanna Kar-
bowniczek, University of Copen-
hagen, Dania). 

Slovak University of Agriculture in Nitra

Cukurova University, Adana

Nitra

University College, Cork
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Jest pierwszym programem współ-
pracy wielostronnej w dziedzinie
edukacji krajów Europy Środkowej,
ustanowionym na podstawie wielo-
stronnej umowy międzynarodowej
z dnia 22 sierpnia 1994 r.

Podstawowy cel Programu: wspiera-
nie wymiany akademickiej w zakre-
sie kształcenia i doskonalenia zawo-
dowego zarówno studentów, jak
i nauczycieli akademickich.
Program umożliwia intensyfikację
kontaktów między szkołami wyż-
szymi krajów będących Stronami
Porozumienia. 

W ramach Programu CEEPUS:
• tworzone są sieci współpracy mię-

dzyuczelnianej przy udziale part-
nerów z co najmniej trzech krajów, 

• przyznawane są stypendia na
staże krótkoterminowe, studia se-
mestralne i praktyki,

• prowadzone są seminaria dosko-
nalące, kursy językowe, kursy spe-
cjalistyczne, 

• istnieje możliwość wyjazdu w ra-
mach stypendiów dla tzw. „fre-
emovers” – studentów spoza sieci,
którzy sami wybierają i zgłaszają
się do uczelni partnerskiej, WA-
RUNEK: wybrana uczelnia musi

uczestniczyć w programie CE-
EPUS; stypendia przyznawane są
w miarę dostępnych środków –
niewykorzystanych przez sieci
i zwróconych do ogólnej puli. 

Obecnie sygnatariuszami Porozu-
mienia CEEPUS II są: 
Albania, 
Austria, 
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria, 
Chorwacja, 
Czarnogóra, 
Czechy, 
Macedonia, 
Rumunia, 
Polska, 
Słowacja, 
Słowenia, 
Serbia, 
Węgry.

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

Uniwersytet Rolniczy jest koordy-
natorem sieci: New Directions for
Forestry Sciences in Central Europe
(Wydział Leśny) oraz uczestniczy
w sieci Applied Economics and Ma-
nagement koordynowanej przez Slo-
vak University of Agriculture in Ni-
tra, Słowacja (Wydział Rolniczo-
Ekonomiczny).

Program CEEPUS

fot. Marek Tischner
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Agroecology
Field: Environmental protection, Specialization: Agroecology

Więcej na: http://wre.ur.krakow.pl 

Agroeconomics / AGRICULTURAL ECONOMICS

Biotechnology

Animal Breeding and Livestock Production in Poland
(with particular regard to Horse Breeding) for students from USA – summer school

Więcej informacji na stronie Uczelni www.ur.krakow.pl

Pragnąc rozszerzyć i uatrakcyjnić międzynarodową wymianę studencką opracowano
programy zajęć w języku angielskim:

Kopenhaga
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Biuro Karier 
i Kształcenia Praktycznego

Biuro Karier i Kształcenia Praktycz-
nego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie powstało, aby pomagać
studentom naszej uczelni w budo-
waniu kariery zawodowej. Do jego
głównych zadań należy aktywne po-
zyskiwanie ofert praktyk krajowych
i zagranicznych, staży i pracy po-
przez nawiązywanie i utrzymywanie
kontaktów z pracodawcami.

Biuro prowadzi doradztwo zawo-
dowe oraz bank danych studentów
i absolwentów poszukujących pracy.
Cyklicznie organizowanie są Targi
Pracy oraz prezentacje firm.

Studenci mogą również korzystać ze
strony internetowej (www.ur.kra-
kow.pl/bpz), na której znajdują się in-
formacje o stażach, praktykach, sty-
pendiach krajowych i zagranicznych,
studiach podyplomowych, kursach,
szkoleniach, warsztatach, itp.

Biuro Karier i Kształcenia Praktycz-
nego w ścisłej współpracy z opieku-
nami dydaktycznymi organizuje
praktyki programowe dla wszyst-
kich wydziałów. 

Na każdym z kierunków na poszcze-
gólnych wydziałach studenci odby-
wają praktyki zawodowe trwające od

3 do 8 tygodni w zależności od usta-
lonego minimum programowego.

Studenckie praktyki zawodowe od-
bywają się w zależności od danej spe-
cjalności w: gospodarstwach i przed-
siębiorstwach rolniczych, ogrodni-
czych i agroturystycznych, agencjach
rządowych związanych z rolnictwem
(m.in. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencja
Rynku Rolnego), inspektoratach
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa), stacjach ho-
dowli roślin oraz stacjach doświad-
czalnych oceny odmian, jednostkach
samorządowych oraz administracji
publicznej związanych z rolnictwem,
ochroną środowiska infrastrukturą
oraz programami unijnymi, biurach
geodezyjnych, firmach budowlanych,
bankach, towarzystwach ubezpiecze-
niowych, firmach informatycznych
i serwisowych sprzętu komputero-
wego, stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych, restauracjach, zakładach
zbiorowego żywienia, laboratoriach
naukowo-badawczych, a także w sta-

cjach doświadczalnych wydziałów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W ramach programowych praktyk
istnieje także możliwość odbycia ich
części za granicą we własnym zakre-
sie lub korzystając z ofert kierowa-
nych przez zagranicznych kontra-
hentów do studentów naszej Uczelni
m.in. do: Niemiec, Wielkiej Bryta-
nii, Irlandii i Holandii.

Studenci mogą liczyć na pomoc pra-
cowników Biura Karier i Kształcenia
Praktycznego podczas organizacji
swoich praktyk oraz w trakcie ich
odbywania.
W ramach praktyk nasi studenci mają
możliwość zapoznania się z wieloma
ciekawymi pracami i programami
w wyżej wymienionych firmach i in-
stytucjach. Pracują w różnych zespo-
łach ludzkich, dzięki czemu, zyskują
nowe doświadczenia życiowe i zawo-
dowe. Praktyki stanowią pierwszy
podstawowy element początków ka-
riery zawodowej studentów – naszych
przyszłych absolwentów.

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21 p. 8 i 21a, 31-120 Kraków
Tel. +48 12 662 42 94,+48 12 662 42 78, fax.+48 12662 42 91
E-mail: biurokarier@ur.krakow.pl, praktyki@ur.krakow.pl

Tekst: mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta, mgr inż. Grzegorz Brągiel
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Biblioteka Główna
Tekst: mgr Elżbieta Chajdaś
Zdjęcia: Gabriel Wojcieszek

Biblioteka Główna Uniwersytetu
Rolniczego powstała w roku 1954,
a więc już w rok po powołaniu samo-
dzielnej uczelni – Wyższej Szkoły
Rolniczej, powstałej w oparciu o wy-
działy Rolniczy i Leśny Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zaczątkiem księgo-
zbioru były zbiory zgromadzone
przez katedry Studium Rolniczego,
a później Wydziału Rolniczego UJ. 
Obecnie siedziba Biblioteki Głównej
znajduje się w Gmachu Jubileuszo-
wym przy al. Mickiewicza 24/28.
Mieszczą się w niej: Katalog, Wypo-
życzalnia, Czytelnia Profesorska,
Czytelnia Studencka, Wypożyczalnia
Międzybiblioteczna. W strukturze
Biblioteki funkcjonują trzy czytelnie
 zewnętrzne, zlokalizowane przy al.
29 Listopada – Czytelnia Wydziału
Ogrodniczego, Czytelnia Wydziału
Leśnego i ul. Balickiej – Czytelnia
Wydziału Technologii Żywności,
a w niej wyodrębniony księgozbiór
dla potrzeb studentów Wydziału In-
żynierii Produkcji i Energetyki. 
Zgodnie z zadaniami statutowymi
Biblioteka Główna gromadzi litera-
turę odpowiadającą kierunkom stu-
diów i działalności naukowo-ba-
dawczej prowadzonej na Uniwersy-
tecie Rolniczym i organizuje dostęp
do informacji naukowej. Biblioteka
dokumentuje również dorobek nau -

kowy pracowników Uczelni. Trady-
cyjny kierunek gromadzenia zbio-
rów Biblioteki Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie obejmuje cało-
kształt nauk z zakresu gospodarstwa
wiejskiego ze specjalizacją: polskie
druki rolnicze do 1900 r., historia
rolnictwa, hipologia, łowiectwo, ky-
nologia; czasopisma rolnicze i przy-
rodnicze z XIX i XX w. Ze względu
na specyfikę rolnictwa w Małopol-
sce i powołanie w Uczelni nowych
kierunków, specjalizację gromadze-
nia zbiorów poszerzono o agrotury-
stykę, rolnictwo ekologiczne. 
Gromadzony przez Bibliotekę księ-
gozbiór to literatura z zakresu
 dyscyplin naukowych uprawianych
w Uczelni. Zgromadzony księgo-
zbiór obejmuje szeroki zbiór druków

Czytelnia studencka w Bibliotece Głównej przy al. Mickiewicza

Czytelnia studencka 
na Wydziale Leśnym
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Inżynierii Produkcji i Energetyki
można korzystać od poniedziałku
do piątku. Bardzo ważnym, trady-
cyjnym ze względu na nośnik – bo
drukowanym, ale istotnym źródłem
informacji są uzupełniane na bie-
żąco teczki tematyczne, zawierające
kserokopie bieżących artykułów
z polskich czasopism fachowych. Te-
matyka tych materiałów dotyczy
bardzo aktualnych zagadnień na-
ukowych i społecznych jak np.: al-
ternatywne źródła energii, żywność
genetycznie modyfikowana, bezpie-
czeństwo żywności, ubezpieczenia
społeczne, które są często przedmio-
tem prac dyplomowych i magister-
skich studentów. 
Księgozbiory w czytelniach są skata-
logowane elektronicznie, posiadają
sygnaturę topograficzną miejsca
w czytelni, co usprawnia znalezienie
książki na półce. Poprzez komputery
w czytelniach użytkownicy korzy-
stają z bazy online. Na komputerach
znajdujących się we wszystkich
 czytelniach są zainstalowane najczę-
ściej wykorzystywane, odpowiada-
jące profilowi danego wydziału bazy
danych. Pomocy użytkownikom
udziela dyżurny bibliotekarz, który
pomaga w wyszukiwaniu informacji
bibliograficznej, również rzeczowej. 
Studenci mogą wypożyczać książki
po dokonaniu wpisu do Biblioteki
Głównej na podstawie ważnej legi-
tymacji studenckiej w odniesieniu
do studentów UR i studentów in-
nych uczelni publicznych Krakowa.
Do wypożyczania książek upraw-
nieni są również pracownicy pań-

zwartych, polskich i zagranicznych
czasopism naukowych, zbiorów spe-
cjalnych w tym mapy, atlasy, normy,
maszynopisy. Biblioteka posiada
wartościowe zbiory o charakterze
muzealnym i archiwalnym, materiały
dokumentujące historię Uczelni oraz
nauki i praktyki rolniczej w szerokim
przedziale czasowym i terytorialnym.
Aby sprostać potrzebom informacyj-
nym użytkowników pracownicy
 Biblioteki śledzą zmiany w organiza-
cji działalności dydaktycznej Uczelni
i dostosowują profil gromadzonej
 literatury do potrzeb nowych kie-
runków studiów i specjalizacji.
Z oferty fachowych oficyn wydawni-
czych, wydawnictw uczelnianych
i wydawnictw placówek naukowo-
badawczych, po konsultacjach z pra-
cownikami naukowymi gromadzone
są książki i weryfikowane na bieżąco
listy prenumerowanych czasopism.
Rocznie do Biblioteki wpływa 965
tytułów czasopism naukowych kra-
jowych i zagranicznych pozyskiwa-
nych w drodze prenumeraty, wymia -
ny i darów. 
Dostęp do pełnych zbiorów druko-
wanych dla każdego zainteresowa-
nego czytelnika możliwy jest w Czy-
telni Głównej przy al. Mickiewicza
24/28, od poniedziałku do soboty.
Z całości zgromadzonej specjali-
stycznej literatury w czytelniach zlo-
kalizowanych na wydziałach Leś -
nym i Ogrodniczym przy al. 29 Li-
stopada oraz w czytelni Wydziału
Technologii Żywności, gdzie groma-
dzona jest również fachowa litera-
tura dla użytkowników z Wydziału

stwowych i samorządowych instytu-
cji związanych z rolnictwem. Biblio-
teka Główna Uniwersytetu Rolni-
czego odpowiadając na potrzeby
swoich studentów w większym stop-
niu niż inne biblioteki uczelni kra-
kowskich gromadzi tzw. wieloeg-
zemplarzówkę, co umożliwia wypo-
życzenie podręczników do domu
większej liczbie studentów. 
Od 1996 r. Biblioteka Uniwersytetu
Rolniczego, jak inne biblioteki aka-
demickie Krakowa, stosuje katalog
elektroniczny oparty na komputero-
wym systemie bibliotecznym VTLS.
Jego dzisiejsza nowsza wersja to
VIRTUA. Od r. 2000 wszystkie
druki zwarte kataloguje się tylko
elektronicznie. Równolegle trwają
prace nad katalogowaniem elektro-
nicznym starszych zasobów. 
Dane z bazy rekordów tego systemu
i innych stosowanych w bibliote-
kach naukowych zintegrowanych
systemów bibliotecznych takich jak
np. Aleph czy Horizon współtworzą
NUKat, Narodowy Uniwersalny
Katalog. NUKat dostarcza informa-
cji o zgromadzonych w bibliotekach
naukowych dokumentach i miejscu
ich przechowywania. 
Drugim, poza modułem opracowa-
nia VTLS/VIRTUA, jest moduł
udostępniania zbiorów tego systemu.
Stwarza on komfort działań dla
użytkowników pragnących wypoży-
czyć książkę, daje bowiem możliwość
zamawiania online wyszukanych
w katalogu elektronicznym książek.
Ponadto Czytelnik ma możliwość
samodzielnego sprawdzenia stanu
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swojego konta elektronicznego oraz
dokonania jednorazowej prolongaty
wypożyczonych pozycji. 
System wypożyczeń zawiera również
opcję powiadamiania czytelnika
pocztą elektroniczną o zbliżającym
się terminie zwrotu oraz po upływie
tego terminu dwukrotnie wzywa do
zwrotu książki podając równocze-
śnie informację o wysokości opłat
naliczonych za zwłokę. Czytelnik
może drogą online sprawdzić na
swoim koncie wysokość opłat za
przetrzymanie książki. Ostatnio
wprowadzono funkcję powiadamia-
nia czytelnika pocztą elektroniczną
o zamówionych książkach, oczeku-
jących na odbiór w Wypożyczalni.
Biblioteka Główna Uniwersytetu
Rolniczego oprócz udostępniania
 literatury w wersji drukowanej,
 odpowiadając na zmieniające się po-
trzeby swoich użytkowników i uła-
twiając im dostęp do szerokiej infor-
macji organizuje dostęp do elektro-
nicznych baz danych. Biblioteka
uczestniczy w konsorcjach umożli-
wiających dostęp online do ok. 2400
pełnych tekstów tytułów czasopism
wydawnictwa Elsevier i ok. 1400
pełnych tekstów tytułów czasopism
Springer Verlag, oraz ok. 15 000
 tytułów zawartych w bazach biblio-
graficzno-tekstowych ProQuest
i EBSCO. 
Wielkim powodzeniem wśród użyt-
kowników cieszą się przyrodnicze
bazy bibliograficzne AGRIS oraz
CAB Abstracts: Forest Science,
Horticultural Science, Plant Protec-
tion, Food Science and Technology

Abstracts, Biotechnology Abstracts
w wersji online z rozszerzeniem
o dostęp do materiałów konferencyj-
nych, map i innych nieczasopiśmien-
nych materiałów; Plus Collection.
Biblioteka posiada dostęp do elek-
tronicznej bazy książek ebrary, która
jest podzielona na kolekcje tema-
tyczne umożliwiające dostęp online
do pełnych tekstów książek ok. 300
wiodących wydawców zagranicznych.
Dostęp elektroniczny do wszystkich
baz jest zorganizowany na wszystkie
serwery Uczelni, a więc i domów stu-
denckich. 
Studenci bardzo chętnie korzystają
z polskiej bazy AGROLIBREX,
udostępnianej online bezpłatnie. Pre-
numerujemy również polską bazę
SIGŻ - System Informacji o Gospo-
darce Żywnościowej. Niestety baza ta
jest dostępna tylko na CD. W po-

szczególnych czytelniach na dyskach
komputerów zainstalowano m.in.
branżowe roczniki statystyczne. 
Pracownicy Biblioteki stale służą
pomocą Czytelnikowi. Pomagają
wyszukać odpowiednią literaturę
w katalogu elektronicznym, zamó-
wić książkę; formułują szczegółowe
wyrażenia wyszukiwawcze przy ko-
rzystaniu z baz danych, czy podpo-
wiadają słowa kluczowe. 

Bogaty księgozbiór Biblioteki, moż-
liwość korzystania ze stałego do-
stępu do zaktualizowanych źródeł
informacji elektronicznej i łatwość
dostępu do poszukiwanej literatury
w dobrze wyposażonych Czytel-
niach i Wypożyczalni, przyczyniają
się do polepszenia warunków stu-
diowania w Uniwersytecie Rolni-
czym w Krakowie. 

Studenci chętnie korzystają z czytelni



104

Chór Uniwersytetu Rolniczego

Chór Uniwersytetu Rolniczego po-
wstał pod koniec 2003 roku. Od
tego czasu koncertuje, wyjeżdża, bie-
rze udział w konkursach i festiwa-
lach. Zwiedziliśmy przepiękny kraj
na Bałkanach – Macedonię, gdzie
śpiewaliśmy w jej stolicy, w Skopje,
w pięknym uniwersyteckim mia-
steczku Bitola oraz nad niezwykłym
jeziorem Ochrid. Zaśpiewaliśmy na
wielkim koncercie ekumenicznym
we Lwowie oraz koncertowaliśmy
w Spilimbergo i Rimini we Wło-
szech. W ciągu sześciu lat działalno-
ści wzięliśmy udział w kilku konkur-
sach, na których zostaliśmy nagro-
dzeni. Zdobyliśmy: dwukrotnie
II miejsce w 2005 i w 2008 roku na
Myślenickim Festiwalu Pieśni Chó-

ralnej – Kolędy i Pastorałki, „Złotą
strunę” w 2005 roku oraz „Srebrną
Strunę” w 2008 roku na Małopol-
skim Konkursie Chórów w Niepoło-
micach, I nagrodę na Ogólnopol-
skim VIII Festiwalu Chóralnym
w Łodzi „Cantio Lodziensis 2005”,
a także II nagrodę w 2007 roku
i I nagrodę w 2008 roku na Ogólno-
polskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie oraz Brązowy Dyplom
na Międzynarodowym Konkursie
Chórów w Rimini we Włoszech.
W 2006 roku nagraliśmy swoją
pierwsza płytę pt.: „Gdzie słyszysz
śpiew, tam wejdź” z różnorodną mu-
zyką chóralną oraz singiel „Vivat
Akademia” zawierający hymny aka-
demickie, a rok później wraz z chó-

rami UJ i PAT (obecnie UP JP II)
wzięliśmy udział w nagraniu płyty
„Pieśń Rodzin Katyńskich” z mu-
zyką Henryka Mikołaja Góreckiego,
która w listopadzie 2008 roku zo-
stała wydana przez wytwórnię fono-
graficzną EMI. Cały czas pracujemy.
Przygotowujemy się do kolejnych
projektów artystycznych. Wiele wy-
darzeń i atrakcji przed nami!
Każda osoba, która lubi śpiewać,
miło spędzać czas, wyjeżdżać
w różne zakątki Polski i świata,
może przyjść do nas i zapisać się do
jedynego w Polsce ChURu! Przesłu-
chania odbywają się na początku
każdego roku akademickiego. Nie
trzeba umieć czytać nut, nie trzeba
mieć doświadczenia. Trzeba przede

Tekst: mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz

Koncert konkursowy Rimini International Choral Competition
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wszystkim chcieć śpiewać i mieć
odrobinę zdolności. Jak to mówią,
by osiągnąć sukces potrzeba 10 proc.
talentu i 90 proc. pracy, a w chórze
można się naprawdę wiele nauczyć.
Organizowane są próby wspólne,
próby w sekcjach głosowych, lekcje
emisji głosu i wyjazdowe warsztaty
szkoleniowe. Każdy, kto chce po-
znać swoje możliwości głosowe,
chce nauczyć się pięknie śpiewać,
właśnie w Chórze Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie znajdzie
potrzebne do tego wszystkie nomen
omen… instrumenty.
Próby odbywają się w „Dworku”
przy al. 29 Listopada 52. 

Zapraszamy na naszą stronę interne-
tową www.ur.krakow.pl – dział OR-
GANIZACJE, zakładka CHÓR.
Zawsze można do nas napisać na ad-
res e-mail: chor@ur.krakow.pl

Zapraszamy do jedynego w Polsce
ChURu!!!

Koncert w Spilimbergo

Próba na plaży w Rimini

Oczekiwanie na werdykt jury w Rimini
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z pokolenia na pokolenie zachowują
charakterystyczne motywy melo-
dyczne. Ich nazwy pochodzą bądź
od sławnych wykonawców, np.: „sa-
bałowe”, „bartusiowe”, „duchowe”,
lub od nazw kroków tanecznych: „oz
wodne”, „krzesane”, lub też od funk-
cji melodii w obrzędach: np. „pytac-
kie”, „do oczepin” itp. Taniec góralski
odznacza się podobnymi jak muzyka
cechami – jest dynamiczny i żywio-
łowy. Podstawową formą taneczną
jest solowy popis pary tanecznej,
składający się z kilku odmian kroków
przerywanych przyśpiewkami wyko-
nywanymi przez tancerza. Tańce wy-
konywane przez kilka par są ukła-
dami dostosowanymi do wymogów
pokazu scenicznego wariantami tań-
ców solowych. Występują też tańce
grupowe kobiet lub mężczyzn, jed-
nym z nich jest taniec „zbójnicki” –
męski taniec grupowy w tempie mar-
sza. Śpiew podhalański to przede
wszystkim „śpiew wierchowy” wy-
wodzący się z kultury pasterskiej. Jest
to śpiew wielogłosowy z jednym gło-
sem wiodącym. Charakteryzuje się
nieregularną rytmiką i zindywiduali-
zowanym stylem wykonawczym.
Osobne grupy stanowią śpiewy do
tańca oraz śpiewy obrzędowe.

Studencki Zespół Góralski „Skalni” 
Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
Zespół powstał w 1952 roku i skupia
młodzież góralską z Podhala i okolic,
studiującą w wyższych uczelniach
krakowskich. Członkami zespołu są
również studenci nie wywodzący się
z terenów górskich, których zamiło-
wanie do muzyki i tradycji przyciąga
do tej specyficznej grupy. Zespół
przedstawia folklor Podhala w for-
mie tradycyjnej. Repertuar prezen-
towanych programów odzwierciedla
bogactwo tego regionu. Muzyka,
tańce i śpiewy wyrastają z wielopo-
koleniowej tradycji mieszkańców
Podhala i stanowią odrębną i orygi-

nalną część kulturowego dziedzictwa
Karpat. Muzyka podhalańska jest
pełna żywiołowości i temperamentu.
Instrumentarium stanowią skrzypce
(prym i sekund), basy (instrument
zbliżony do wiolonczeli) oraz „złób-
coki”– rodzaj gęśli używanych
w starszych stylach gry. W skład in-
strumentów wchodzą również pisz-
czałki pasterskie (kilka rodzajów)
oraz dudy podhalańskie zwane
„kozą”. Utwory wykonywane przez
kapelę –„muzykę” góralską zwane są
tutaj „nutami” i są grane z pamięci,
bez zapisu nutowego. Przekazywane

Tekst: mgr Józef Brzuchacz

„Skalni” podczas Festiwalu Nauki
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Do ważniejszych wydarzeń artysty cznych w ostatnich latach należą:

2000 – udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Misz-
kolcu – Węgry,

2002 – obchody Jubileuszu 50-lecia istnienia zespołu,
2003 – III miejsce w konkursie Tańca Zbójnickiego w Bukowinie

 Tatrzańskiej,
2004 – udział w realizacji spektaklu plenerowego „Halka” Stanisława

 Moniuszki w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego,
– udział w Festiwalu w Montrejeau –Pireneje – Francja,

2005 – udział w Festiwalu „Rożnowskie Slavnosti” w Czechach,
2006 – III miejsce grupy śpiewaczej dziewcząt na „Sabałowych Bajaniach”

w Bukowinie Tatrzańskiej,
– koncerty na Węgrzech –region Paloc,
– koncerty w Francji –Amiens,

2007 –„Złota ciupaga”-I miejsce w konkursie „Tańca zbójnickiego” i wy-
różnienia w popisie par tanecznych w Bukowinie Tatrzańskiej,
– II i III miejsce w konkursach śpiewu pasterskiego dziewcząt
w Żywcu i w Bukowinie Tatrzańskiej,
– udział w realizacji widowiska „Harnasie” Karola Szymanowskiego
w reżyserii Anatola Kocyłowskiego,

2008 – I miejsce w konkursie śpiewu pasterskiego dziewcząt w Żywcu,
2009 – I miejsce w konkursie śpiewu „Duchowe Nuty”,

– „Złota ciupaga” -I miejsce w konkursie „Tańca zbójnickiego” i wy-
różnienia w popisie par tanecznych,
– II miejsce w konkursie muzyki im. A. Skupnia, w Nowym Targu,
– koncerty w Chorwacji.

Zajęcia taneczne w zespole odbywają się w dwóch gru-
pach: początkującej i zaawansowanej. Corocznie pro-
wadzone są zapisy i nabór kandydatów do grupy po-
czątkującej, w której odbywa się od października do lu-
tego szkolenie w zakresie podstawowym zakończone
egzaminem wstępnym. Grupa zaawansowana odbywa
zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu, oprócz tego pro-
wadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach. Sie-
dziba zespołu znajduje się w Klubie Akademickim
„Arka” przy al. 29-Listopada 50, tam też odbywają się
próby. Kontakt: www.skalni.ar.krakow.pl; e-mail:
skalni@poczta.onet.pl, tel.: 12 662 51 78. 

Góralskie kolędowanie 
w wykonaniu „Skalnych”

Jasełka podczas spotkania przedświą-
tecznego pracowników i studentów UR

Festiwal Nauki na krakowskim Rynku
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Klub Akademicki „Arka”

Nie od dziś wiadomo, że student żyje
nie tylko samą nauką. Klub Akade-
micki „Arka” stanowi wspaniałą od-
skocznię od uczelnianych trudów
i problemów. Młodzież spotyka się
tutaj, aby w doskonałej atmosferze
móc porozmawiać z przyjaciółmi
i znajomymi. Niewielu z nich wie
jednak, iż miejsce do którego przy-
chodzą niemal codziennie posiada
bardzo bogate tradycje.

„Arka” jest spadkobiercą zasłużonego
i znanego w środowisku akademic-
kim Studenckiego Klubu „BUDA”,
który powstał przeszło 50 lat temu.
Nazwa rzeczywiście nie myli – to
właśnie tutaj powstał słynny na całą
Polskę zespół ze swoim charyzma-

tycznym liderem Andrzejem Siko-
rowskim. Kiedy „BUDA” przestała
istnieć do jej tradycji zaczął nawiązy-
wać Klub Akademicki „Arka” zloka-
lizowany przecież w samym centrum
kompleksu akademickiego Uniwer-
sytetu Rolniczego. Poddany grun-
townemu remontowi w połowie lat
90 niemal od razu zyskał uznanie i re-
nomę w oczach studentów. 

Współcześnie „Arka” wcale nie za-
mierza zwalniać tempa. Od jakiegoś
czasu trwają intensywne prace, które
mają nadać klubowi nowoczesny
i bardziej odpowiadający jego stu-
denckiemu charakterowi wygląd.
Rada Programowa „Arki”, składająca
się przede wszystkim ze studentów

Wybory Super Studenta Krakowa

Koncert – Muzyka jest dobra na serce Dzień Dziecka

Tekst: mgr inż. Michał Szanduła
Zdjecia: Michał Szanduła, Anna Rakowska
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Uniwersytetu Rolniczego dba z ko-
lei o to, aby bywalcy klubu nie mieli
czasu się nudzić. W klubie organi-
zowane są liczne dyskoteki tema-
tyczne: studenci bawią się wówczas
w rytm muzyki reagee czy rocka.
Raz w miesiącu organizowane są
także dni podróżnika. Zaproszeni
goście opowiadają widzom swoje
wrażenia z różnych wypraw do nie-
raz bardzo odległych i egzotycznych
krajów. Towarzyszą temu inne atrak-
cje takie jak prezentacje zdjęć czy też
degustacje potraw związanych z opi-
sywanymi miejscami. 

Właśnie w „Arce” odbywają się naj-
ważniejsze imprezy Uniwersytetu
Rolniczego. Okazją do integracji
i wesołych otrzęsin dla studentów
I roku jest Dzień Beana, inne rocz-
niki także organizują sobie w klubie
swoje bale, półmetki czy też inne ju-
bileusze. Klub bierze także udział
w krakowskich Juwenaliach, a praw-

dziwym hitem jest na pewno, organi-
zowany przez Radę Programową,
Międzywydziałowy Turniej Arty-
styczny.

Można z pełnym przekonaniem
stwierdzić, iż przed klubem stu-
denckim „Arka” rysują się wspaniałe
perspektywy. Klub posiada już swoją
renomę. Rada Programowa przygo-
towuje wciąż nowe inicjatywy, które
mają jeszcze uatrakcyjnić ofertę
klubu. Wszystko zmierza ku temu,
aby na krakowskim morzu kultury
„Arka” była widocznym i znanym
punktem. 

Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego 
i inne organizacje studenckie
Uczelniana Rada Samorządu Stu-
dentów to organizacja studencka,
której głównym celem i kierunkiem
działania jest reprezentowanie rze-
szy studentów i ochrona jej praw.
Samorząd Studentów na forum

Uczelni uczestniczy w decydowaniu
lub współdecydowaniu o wszystkich
sprawach dotyczących studentów,
w zakresie określonym przepisami
prawa lub uzgodnionym z organami
kolegialnymi UR, wyraża opinie

społeczności studenckiej w kwe-
stiach dla niej szczególnie istotnych
(związanych z procesem kształcenia
i wychowania w szkołach wyższych),
popiera naukowe, kulturalne, spor-
towe, turystyczne, gospodarcze

Kabaret Mniej Więcej – Międzywy-
działowy Turniej Artysyczny

Impreza Andrzejkowa – wróżby Spotkania Podróżnicze – Maroko
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i inne inicjatywy, tworzy optymalne
warunki, umożliwiające wszystkim
zainteresowanym swobodne zrze-
szanie się oraz współdecyduje z wła-
dzami Uczelni w sprawach pomocy
materialnej dla studentów oraz na-
gród za wyniki w nauce.
Uczelniana Rada Samorządu Stu-
dentów współdziała z samorządem
doktorantów oraz organizacjami stu-
denckimi i stowarzyszeniami działa-
jącymi zarówno w ramach Uczelni
jak i poza nią. Ponadto URSS bierze
czynny udział w działalności Parla-
mentu Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej, Porozumieniu Samorządów
Studentów Uczelni Krakowa oraz
Porozumieniu Samorządów Studen-
tów Uczelni Rolniczych, a także
współpracuje z innymi samorządami
polskich i zagranicznych Uczelni
Wyższych. 
Dzięki trwałemu porozumieniu
z władzami Uczelni, każdego roku
URSS stara się dopracowywać
i usprawniać struktury oraz sposoby
działania celem uzyskiwania jak naj-

lepszych wyników, których na swoim
koncie ma już sporo. Dzięki wsparciu
ze strony władz Uczelni, URSS orga-
nizuje szereg różnorakich przedsię-
wzięć. W trakcie roku akademickiego
jest organizatorem cyklicznej już im-
prezy dla nowych studentów – „Dnia
Beana” oraz konferencji tematycz-
nych – w tym corocznej zapoczątko-
wanej w 2005 r. Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Turystyka Wiejska i Promo-
cja Dziedzictwa Kulturowego”.

Do pozostałych przedsięwzięć Sa-
morządu Studentów należą między
innymi:
– Dzień Otwarty Uniwersytetu

Rolniczego,
– obóz adaptacyjny, 
– Festiwal Kultury Studenckiej ( Ju-

wenalia),
– akcja krwiodawstwa,
– akcje charytatywne w ramach

Studenckiego Koła Przyjaciół
Dzieci,

– prowadzenie wakacyjnego, bez-
płatnego Biura Kwater,

– rajdy turystyczne, organizowa-
nych na szczeblu uczelnianym
i wydziałowym, 

Ponadto na Uniwersytecie Rolni-
czym funkcjonuje szereg organizacji
studenckich tj.:

Klub Honorowych Dawców Krwi
zajmuje się propagowaniem idei Pol-
skiego Czerwonego Krzyża oraz sze-
rzeniem wiedzy na temat jego dzia-
łalności. Najbardziej widocznym
przejawem działalności jest organi-

zacja Akcji Honorowego Krwio-
dawstwa, które odbywają się regu-
larnie 4 razy w roku.
Ponadto istotną częścią funkcjono-
wania organizacji jest zdobywanie
wiedzy na temat pierwszej pomocy.
Podczas spotkań uczestnicy szkoleni
są przez wykwalifikowanych rato -
wników i uczą się jak postępować
z osobami poszkodowanymi. Szko-
lenia odbywają się przy użyciu spe-
cjalistycznego sprzętu praktycznego,
co umożliwia omówienie zagadnień
w sposób precyzyjny.

Studenckie Koło Przyjaciół Dzieci
– prowadzi szereg charytatywnych
działań na rzecz dzieci z krakow-
skich palcówek opiekuńczo-wycho-
wawczych; organizuje cykli czne spo-
tkania dla dzieci, zbiórkę darów
świątecznych, nieodpłatny udział
wolontariuszy w koloniach, półkolo-
niach i zimowiskach, darmowe zaję-
cia tematyczne, włączanie się w ogól-
nopolskie akcje charytatywne (np.
„Świąteczna Paczka”), udział w akcji
„Właściwa Droga”.

W ramach Uczelnianej Rady Samo -
rządu Studentów funkcjonują na-
stępujące komisje: Komisja Socjal -
no-Bytowa, Komisja Kultury i Pro-
mocji, Komisja Statutowo-Prawna,
Komisja ds. Kontaktów i Współpracy
z Zagranicą, Komisja ds. Studenc-
kiego Ruchu Naukowego.

Paweł Chałupnik 
Przewodniczący Uczelnianej Rady

Samorządu Studentów

Paweł Chałupnik






