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Młodzi Przyjaciele! 

Przed Wami czas trudnego wyboru – wyboru uczelni i kierunku stu-

diów, na którym będziecie się kształcić przez kolejnych pięć lat. Jest 

to odpowiedzialna decyzja, bowiem od wybranego kierunku studiów 

będzie zależała Wasza przyszła kariera zawodowa. Musicie się dobrze 

zastanowić, by lata spędzone na studiach w Krakowie były czasem przy-

jemnym, a zarazem owocnym w wiedzę zdobywaną nie tylko poprzez 

uczestnictwo w wykładach, ale przede wszystkim poprzez praktykę. 

To właśnie ćwiczenia, praktyki i staże pozwolą Wam zastosować teo-

rię w praktyce, a cenne rady i wskazówki ułatwią w przyszłości start 

w dorosłe życie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że będziecie studiować w mieście Królów 

Polskich, stolicy kultury i nauki.

Chcę zachęcić Was do wyboru Alma Mater – Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Uczelni z wieloletnią tradycją sięga-

jącą Studium Rolniczego UJ (1890 r.). W niniejszym wydaniu znajdziecie 

informacje o wydziałach, a także wypowiedzi naszych studentów i absol-

wentów. Mam nadzieję, że podejmiecie studia w naszej Uczelni.

Do zobaczenia w Uniwersytecie Rolniczym.

Rektor

Prof. dr hab. Janusz Żmija 
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Oferta edukacyjna
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego przyciąga  

kandydatów swoją zróżnicowaną ofertą edukacyjną. Program obejmuje 

kształcenie nie tylko w ramach specjalności rolniczych, ale także z za-

kresu ochrony środowiska oraz zarządzania i ekonomii. Aktualnie studia 

stacjonarne w systemie dwustopniowym można podjąć na kierunku: 

� rolnictwo, 

� ochrona środowiska,

� ekonomia,

oraz w systemie jednostopniowym na kierunku zarządzanie.

Głównym atutem tych kierunków jest wielostronność kształcenia. Nad-

rzędnym celem programu nauczania jest przygotowanie studentów do 

pracy w zawodzie.

Podstawowe atuty naszego Wydziału to:

� tradycja kształcenia akademickiego,

� doświadczona kadra profesorska wspierana, przez młodych pracow-

ników naukowych,

� przekazywanie aktualnej wiedzy i wyników badań,

� współpraca z zagranicą – praktyki i stypendia zagraniczne,

� działalność kół naukowych,

� atrakcyjne położenie w centrum Krakowa.

Tekst: Justyna Kasprowicz

Zdjęcia: Gabriel Wojcieszek, Adam Mróz, Ryszard Mazurek, Tomasz Zaleski, Dariusz Ropek

Dydaktyka
Zaplecze badawczo-dydaktyczne 

stanowią: zespół laboratoriów ze 

specjalistyczną aparaturą, sześć 

stacji doświadczalnych zlokalizo-

wanych pod Krakowem i Krynicą, 

pracownie komputerowe i labo-

ratorium Fitotron. W pracowni 

komputerowej studenci zdobywają 

umiejętność praktycznego stoso-

wania technik multimedialnych 

niezbędnych w pracy każdego in-

żyniera. Studium Języków Obcych 

Uniwersytetu Rolniczego zapew-

nia wysoki stopień opanowania 

języka obcego – minimum na 

poziomie B2 według klasyfikacji 

Europejskiego Systemu Kształce-

nia Językowego Rady Europy.

Każdy z kierunków cechuje pie-

czołowicie opracowany program 

edukacyjny, adekwatny do aktu-

alnych wymagań rynku pracy. 

W trakcie trzeciego semestru 

studenci kierunku rolnictwo wy-

bierają specjalność spośród:

� agrobiologii,

� agroekonomii,

� agroturystyki.

Studenci wszystkich kierunków 

mogą korzystać z indywidualnego 

programu studiów i wyboru 1/3 

przedmiotów (fakultetów) zgodnie 

z ich zainteresowaniami.
Władze Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego wraz ze studentami zapraszają 

do podjęcia studiów
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Ćwiczenia laboratoryjne 

w Katedrze Chemii Rolnej

Osiągający najlepsze wyniki w nauce, mają szansę na zrealizowanie 

części programu na uczelniach partnerskich w kraju lub za granicą, 

w ramach programu kształcenia studentów MostAR i Erazmus.

Zajęcia terenowe
Studenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego szczególnie chwalą so-

bie zajęcia terenowe, które odbywają się w stacjach doświadczalnych 

Uniwersytetu Rolniczego. Wyjazdy w teren organizowane są np. z gle-

boznawstwa, ekologii, ochrony przyrody, monitoringu i diagnostyki 

agrofagów. Ze strukturą gleb górskich można zapoznać się pokonując 

szlaki Beskidu Wyspowego, a gleb organicznych w Pieninach. 

Działalność kół naukowych
Każdy ambitny student może poszerzać swoje horyzonty działając 

w Kole Naukowym Rolników lub Ekonomistów. W ramach tych kół 

działają sekcje tematyczne prowadzące badania laboratoryjne i terenowe. 

Członkowie kół biorą udział w obozach naukowych, dofinansowywa-

nych z funduszy wydziałowych. Dotychczas zorganizowano obozy m.in. 

w Biebrzańskim Parku Narodowym, Bieszczadzkim Parku Narodowym 

i na Ukrainie.

W Komańczy studenci przeprowadzali badania ankietowe gospodarstw 

rolniczych i terenowe nad występowaniem owadobójczych mikroorga-

nizmów w glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Referaty powyjazdowe prezentowane są na wydziałowych i ogólnopol-

skich sesjach kół naukowych. Autorzy najlepszych referatów wyjeżdżają 

na międzynarodowe konferencje kół naukowych. Najaktywniejsi stu-

denci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.

Praktyki
Na każdym z kierunków studenci odbywają kilkutygodniowe praktyki 

zawodowe, np. w laboratoriach instytutów naukowych, w przedsię-

biorstwach i gospodarstwach rolniczych. Dużym powodzeniem wśród 

studentów ochrony środowiska cieszą się praktyki krajowe w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Miejskich Przedsiębior-

stwach Wodno-Kanalizacyjnych, czy w elektrociepłowniach. Studenci 

rolnictwa – specjalność agroturystyka – odbywają praktyki w gospo-

darstwach agroturystycznych, gdzie uczą się wprowadzania aktywnych 

form rekreacji, użytkowania koni, w tym również wykorzystania hi-

poterapii w zajęciach z dziećmi. Część praktyki z zakresu hotelarstwa 

i gastronomii można odbyć w renomowanych hotelach. Nasz Wydział 

współpracuje również z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin 

Zajęcia dydaktyczne 

Studenci na zajęciach terenowych

Ćwiczenia terenowe na Luboniu 

Wielkim
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i Nasiennictwa, Agencją Rynku Rolnego, Krakowską Hodowlą i Na-

siennictwem Ogrodniczym „Polan”.

Warto także skorzystać z możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne 

do Anglii, USA, Irlandii, Szwajcarii, Niemiec, Szwecji czy Norwegii, 

gdzie studenci poznają funkcjonowanie klasycznych gospodarstw rol-

nych lub agroturystycznych, firm hodowlanych i ogrodniczych, a przy 

okazji doskonalą umiejętności językowe. Podczas praktyk w Irlandii 

można dodatkowo zapoznać się z zasadami pielęgnacji pól golfowych 

albo pracować przy zbiorach owoców miękkich.

Sport i kultura
Interesująco przedstawiają się również akademickie zajęcia sportowe, 

wybierać można spośród wielu dyscyplin: siatkówki, koszykówki, fit-

nessu, kulturystyki, a nawet jeździectwa. Nasi studenci odnoszą spore 

sukcesy w zawodach międzyuczelnianych. Każdej zimy organizowane 

są obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, a latem, dla spragnionych 

mocnych wrażeń – doroczny spływ kajakowy. 

Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym znajdzie się także coś dla stu-

dentów o zainteresowaniach muzycznych – działa tu wydziałowy ze-

spół instrumentalno-wokalny, który uświetnia wszelkie uroczystości 

akademickie.

Życie studenckie
Koszty utrzymania się studenta w Krakowie nie są zbyt wysokie. 

Za miejsce w akademiku płaci się od 260 do 320 zł miesięcznie. 

Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się 

o stypendium socjalne, mieszkaniowe, żywieniowe, maksymalnie 

do 500 zł miesięcznie. Osiągający dobre wyniki w nauce otrzymują 

stypendium naukowe, czyli dodatkowo 310 zł, 390 zł, a najlepsi 

– 470 zł miesięcznie. Z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej 

orzeczeniem ZUS-u, przyznawane jest stypendium w wysokości od 

200 do 600 zł miesięcznie.

Ponadto studenci z powodzeniem godzą studia dzienne z pracą zarob-

kową, dzięki przychylności kadry dydaktycznej i władz Wydziału. 

Studenci chwalą sobie przyjazną atmosferę i partnerskie stosunki 

z pracownikami naukowymi, którzy chętnie pomagają studentom 

w rozwiązywaniu ich życiowych problemów. Ze zrozumieniem spo-

tyka się  macierzyństwo studentek, ułatwia się bowiem studiowa-

nie młodym matkom, co niestety wciąż nie jest regułą na innych 

uczelniach.

Studenci podczas prac w Biesz-

czadzkim Parku Narodowym

Obóz naukowy w Bieszczadach, 

studenci pobierają próbki glebowe

Prezentacja Wydziału podczas 

Festiwalu Nauki



7

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Praca
Absolwenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego znajdują zatrudnienie 

w stacjach i firmach hodowlanych, doradztwie rolniczym, rolniczych 

instytutach naukowych, gospodarstwach agroturystycznych, w admi-

nistracji centralnej, samorządowej i terenowej. Są również doskonale 

przygotowani do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsię-

biorstwach rolno-spożywczych. Gwarancją rozwoju dla młodych lu-

dzi jest też alokacja znacznych środków unijnych na programy dla 

rolnictwa.

W znalezieniu pracy pomaga Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego 

UR. Studenci i absolwenci korzystają m.in. z:

� banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej,

� szkoleń ze skutecznych metod poszukiwania pracy, 

� warsztatów i szkoleń ze sztuki autoprezentacji, przygotowania do-

kumentów aplikacyjnych, kształtowania ścieżki kariery.

Absolwenci Wydziału są także doskonale przygotowani do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej.

Nasi absolwenci
Znanym absolwentem rolnictwa jest Jan Waga, który wraz z żoną 

Aliną ufundował stypendium przeznaczone na wsparcie najciekaw-

szych badań młodych pracowników.

Jan Waga ukończył Akademię Rolniczą w 1973 roku, uzyskując tytuł 

magistra inżyniera rolnictwa. Przedstawił pracę magisterską z dziedziny 

ekonomii rolnictwa. W czasie studiów, w 1972 roku, odbył praktykę 

w Wageningen University w Holandii. W 1983 roku ukończył pody-

plomowe studia z dziedziny organizacji i zarządzania. W roku 1991 

uczestniczył w szkoleniu dla kadr menadżerskich na temat gospodarki 

rynkowej, będącym częścią programu opracowanego przez Biuro Kanc-

lerza Republiki Federalnej Niemiec. Po ukończeniu studiów Jan Waga 

podjął pracę w Rejonowym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 

w Śmiłowicach, w woj. katowickim. Następnie pracował w firmach 

związanych z rolnictwem i handlem wiejskim. W latach 90-tych został 

Prezesem Zarządu Euro Agro Centrum S.A. Euro Agro Centrum spe-

cjalizowało się w nabywaniu przedsiębiorstw państwowych, a następnie 

ich kompleksowej restrukturyzacji. Od 1997 roku do 2005 roku Jan 

Waga pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kulczyk Holding S.A. firmy 

uczestniczącej w największych projektach inwestycyjnych w Polsce.

Obecnie jest właścicielem AKJ Capital S.A. spółki zajmującej się in-

westycjami kapitałowymi.

Pobieranie próbek na praktykach 

w Biebrzańskim Parku Narodowym

Studenci i opiekun grupy na kosiar-

ce podczas praktyk w Biebrzańskim 

Parku Narodowym

Państwo Alina i Jan Wagowie oraz 

rektor prof. Janusz Żmija na 

uroczystości wręczenia stypendiów
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Rozmowa z Janem Wagą, absolwentem 
ówczesnego Wydziału Rolniczego AR

Rozmowa z Magdaleną Budzyńską 
– absolwentką Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego, kierunek zarządzanie. 
Studia ukończyła w 2004 r.

Dlaczego wraz z żoną ufundowałem 

stypendia dla młodych pracowników 

nauki Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie?

Uważam, że Polska posiada 

ogromny potencjał tkwiący 

w młodych, kreatywnych pra-

cownikach nauki. Często brak 

możliwości wspierania ich ka-

riery naukowej zaprzepaszcza te 

ogromne szanse.

Sam kiedyś stanąłem przed dy-

lematem – pozostać na Uczelni 

– czy iść do pracy w rolnictwie. 

Dlaczego wybrałaś kierunek zarzą-

dzanie i marketing ?

Zastanawiam się teraz czy była 

to świadoma decyzja. Myślę, że 

w pewnym sensie tak, ponieważ 

kończąc Liceum Ekonomiczne 

miałam podstawy wiedzy z eko-

nomii, marketingu i zarządzania. 

Wiedziałam, że chcę rozwijać się 

właśnie w tym kierunku, ponie-

waż marketing kojarzył mi się 

z reklamą, kreatywnością, nie-

konwencjonalnymi pomysłami. 

To wszystko razem budowało 

w mojej głowie wizję czegoś in-

Przesądziły warunki materialne 

i możliwości rozwoju osobiste-

go.

A dlaczego właśnie dla pracowni-

ków UR w Krakowie?

Uważam, że ta Uczelnia daje rze-

telną wiedzę, umożliwiającą roz-

wój nie tylko w wąskiej specjali-

zacji, ale daje możliwości na styku 

badań interdyscyplinarnych.

Wraz z żoną zawdzięczam również 

tej Uczelni wykształcenie, które 

jak widać sprawdziło się w mojej 

karierze zawodowej.

teresującego, a w konsekwencji 

miałam nadzieję, że pozwoli mi 

na znalezienie ciekawej pracy.

Jak wspominasz zajęcia i podejście 

wykładowców do studentów?

Czasy studenckie zawsze wspomi-

na się z przyjemnością i nostalgią, 

ale poważnie: zawsze podkreślam, 

że doceniam w moich wykładow-

cach otwartość na potrzeby stu-

dentów oraz zrozumienie ich pro-

blemów. Podczas moich studiów 

brałam urlop dziekański, koń-

czyłam piąty rok indywidualnym 

tokiem nauczania, wielokrotnie 

Magdalena Budzyńska

Alina i Jan Waga
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przenosiłam terminy zaliczeń, eg-

zaminów, aby przedłużyć wakacje. 

Te wszystkie „kombinacje” były 

spowodowane tym, że musiałam 

być niezależna finansowo, dlatego 

od pierwszego roku studiów pra-

cowałam w weekendy, a podczas 

wakacji wyjeżdżałam do pracy za 

granicę (w sumie w czasie studiów 

ponad 2 lata spędziłam poza Pol-

ską). Aby zrealizować wszystkie 

moje plany niezbędna była dobra 

wola wykładowców i muszę po-

wiedzieć, że nigdy nie spotkałam 

się z odmową. Za to jestem bardzo 

wdzięczna. Same zajęcia oceniam 

bardzo różnie, trudno wyciągnąć 

Rozmowa z Adamem Cichym – absolwen-
tem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, 
kierunek rolnictwo. 
Studia ukończył w 2007 r.

tu jakąś średnią, ponieważ każdą 

osobę prowadzącą wykłady, czy 

ćwiczenia musiałabym oceniać 

indywidualnie.

Czy szybko znalazłaś pracę po 

studiach i czy jesteś z niej zado-

wolona?

Tak, udało mi się bardzo szybko 

znaleźć pracę w firmie Suedzuc-

ker Polska – jest to największy 

w Europie koncern cukrowniczy. 

Na początku było to stanowisko 

asystenckie w Dziale Surowco-

wym. Moja wiedza z zakresu 

rolnictwa była tu bardzo istot-

na, jednak ja chciałam rozwijać 

się w zupełnie innym kierunku, 

dlatego rozpoczęłam studia po-

dyplomowe na kierunku Public 

Relations na WSE im. ks. Józefa 

Tischnera. W firmie zaangażo-

wałam się w projekty związane 

z marketingiem i komunikacją, 

dlatego w efekcie rozpoczęłam 

pracę w Dziale Marketingu i je-

stem odpowiedzialna za promocję 

naszej marki „Cukier Królewski” 

oraz komunikację wewnętrzną. 

Robię to co lubię, firma pozwala 

mi na dalszy rozwój, wdrażanie 

własnych pomysłów, praca jest 

ciekawa i daje mi satysfakcję, dla-

tego mogę powiedzieć, że jestem 

z niej zadowolona.

Dlaczego chciałeś ukończyć WR-E?

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

ukończyłem dlatego, że jestem 

rolnikiem i dlatego, że ówczesna 

Akademia Rolnicza utworzyła filię 

w Cudzynowicach k. Kazimierzy 

Wielkiej i nie musiałem jeździć aż 

do Krakowa.

Od rodziców dostałem działkę 

i założyłem własne gospodar-

stwo. Skorzystałem z funduszy 

unijnych z programu Młody Rol-

nik. Uzupełnienie wykształcenia 

było jednym ze zobowiązań wobec 

Agencji (trzeba posiadać 1 ha pola 

i wykształcenie rolnicze).

Czy w swoim gospodarstwie wy-

korzystujesz zdobytą na studiach 

wiedzę?

Zajmuję się hodowlą zarodową 

trzody, uprawiam zboża i bura-

ki. Wiedza na temat rolnictwa, 

hodowli zwierząt, kwestia uprawy, 

nawożenia i ochrony roślin jest 

bardzo przydatna.

Jakie są plusy studiowania na Wy-

dziale Rolniczo-Ekonomicznym i co 

najlepiej wspominasz?

Są same plusy. Miło wspominam 

fachowe podejście wykładowców. 

Rozmawiało się na tematy co-

dzienne i rolnicze.

Załatwianie spraw administracyj-

nych przebiegało bardzo sprawnie. 

W dziekanacie zawsze załatwiłem 

to, co chciałem. Studiowałem 

w systemie niestacjonarnym i te 

weekendy zjazdów wspominam 

bardzo dobrze, zawiązała się mię-

dzy nami koleżeńska atmosfera.

Adam Cichy
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Wydział Leśny
Tekst: dr inż. Jarosław Socha (z wykorzystaniem fragmentów informatora o Wydziale Leśnym)

Zdjęcia: J. Banach, M. Kolasiński, S. Małek, W. Ochał, M. Pietrzykowski, M. Polok, 

K. Skrzyszewska, J. Socha, J. Sowa, P. Wężyk, M. Zwydak

Tradycja i nowoczesność
Wydział Leśny wywodzi się  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Pierwsze wykłady zostały podjęte 

w 1893 r. przez doc. Aleksandra 

Nowickiego na Studium Rolni-

czym Wydziału Filozoficznego 

UJ. W 1919 r. powołano przy 

Studium Rolniczym Katedrę 

Leśnictwa, którą kierował prof. 

Stanisław Sokołowski. Od 1937 r. 

Katedrą Leśnictwa kierował 

prof. Edward Chodzicki. Kate-

dra ta stała się ośrodkiem roz-

woju nauk leśnych w Krakowie 

i przyczyniła się do powołania 

w 1946 r. Sekcji Leśnej Wydzia-

Budynek Wydziału 

Leśnego z bogatym 

zapleczem nauko-

wo-dydaktycznym

Leśnego z pełnymi prawami aka-

demickimi nastąpiła w 1963 r.

Po latach wytężonej pracy całego 

pokolenia naukowców leśników 

Wydział Leśny stał się silną, sa-

modzielną jednostką naukową po-

siadającą pełne prawa nadawana 

stopni naukowych. Obecnie za-

trudnionych jest 93 nauczycieli 

akademickich: 22 profesorów, 

11 doktorów habilitowanych i 60 

doktorów. W roku 2009 odbędą 

się uroczyste obchody 60 rocznicy 

powstania Wydziału Leśnego Uni-

wersytetu Rolniczego w Krakowie 

połączone z międzynarodową kon-

ferencją.

łu Rolniczego, przemianowanego 

wówczas na Wydział Rolniczo-

-Leśny. W 1949 r. Sekcję Leśną 

przekształcono w Wydział Leśny 

działający w strukturach UJ do 

1953 r., kiedy został wraz z Wy-

działem Rolniczym wyodrębniony 

jako samodzielna Uczelnia – Wyż-

sza Szkoła Rolnicza. Trzon kadry 

naukowo-dydaktycznej stanowi-

li wówczas profesorowie byłego 

Wydziału Lasowego Politechniki 

Lwowskiej.

Wcześniej, w 1951 r. decyzją 

władz państwowych wstrzymano 

rekrutację, a od 1954 r. pracę 

Wydziału. Reaktywacja Wydziału 
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Wydział Leśny

Perspektywy dalszego rozwoju 

sprawiają, że liczna grupa absol-

wentów kontynuuje naukę na 

studiach doktoranckich by po 

ich ukończeniu zasilić grono ka-

dry naukowej.

Tematyka naukowo-badawcza 

i profile kształcenia ukierunko-

wane są na proekologiczną go-

spodarkę leśną ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów górskich 

i regionów pozostających pod 

wpływem skażeń przemysłowych. 

Badania prowadzone na Wydziale 

są ściśle skorelowane z zapotrzebo-

waniem ze strony praktyki leśnej 

w związku z tym Wydział realizuje 

liczne tematy badawcze zlecane 

przez Dyrekcję Generalną Lasów 

Państwowych. Dzięki temu wyni-

ki badań znajdują bezpośrednie 

zastosowanie praktyczne. Wydział 

bierze również udział w projek-

tach badawczych finansowanych 

przez Unię Europejską, Minister-

stwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej.

Dydaktyka
Kształcenie studentów na Wy-

dziale Leśnym realizowane jest 

na kierunku leśnictwo w formie 

studiów stacjonarnych na dwóch 

specjalnościach: gospodarka leśna 

i ochrona zasobów leśnych oraz 

studiów niestacjonarnych na 

specjalności gospodarka leśna. 

Obecnie na Wydziale kształci się 

około 1600 studentów. 

Pierwszy stopień studiów sta-

cjonarnych trwa 3,5 roku (7 se-

mestrów) i umożliwia uzyskanie 

tytułu inżyniera leśnictwa oraz 

kontynuację nauki na drugim 

stopniu studiów. Studia drugie-

go stopnia trwają 1,5 roku (3 se-

mestry) i umożliwiają uzyskanie 

tytułu magistra leśnictwa. Studia 

niestacjonarne pierwszego stop-

nia trwają 4 lata (8 semestrów) 

i umożliwiają uzyskanie tytułu 

inżyniera leśnictwa. Po ich ukoń-

czeniu istnieje możliwość konty-

nuowania nauki na trwających 

1,5 roku (3 semestry) studiach 

drugiego stopnia.

Program studiów leśnych jest 

zgodny z obowiązującymi stan-

dardami kształcenia. Obejmuje 

on treści w kilku zakresach te-

matycznych. Przedmioty typowe 

dla nauk leśnych jak: urządza-

nie, hodowla lasu, nasiennictwo, 

szkółkarstwo i selekcja, fitopato-

logia leśna, entomologia leśna, 

ochrona i użytkowanie, kształtują 

sylwetkę absolwenta jako świa-

domego gospodarza dbającego 

o zachowanie i pomnażanie po-

wierzonych mu dóbr w interesie 

własnym i przyszłych pokoleń, 

traktującego trwałość lasu jako 

podstawy element zachowania 

jego produkcyjności i różno-

rodności. Treści przekazywane 

w ramach kursów uwzględniają 

specyfikę lasów o charakterze 

naturalnym, typowych lasów 

gospodarczych, upraw plan-

tacyjnych i lasów w rejonach 

Uroczysta inauguracja roku akade-

mickiego 2008/2009

Ćwiczenia z fotogrametrii 

w Laboratorium GIS i Teledetekcji

Ćwiczenia kameralne z dendro-

metrii

Badanie wieku drzewa
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przemysłowych. Wiedza przeka-

zywana w ramach przedmiotów 

inżynieryjno-technicznych takich 

jak: maszynoznawstwo, inżynieria 

leśna, budownictwo, hydrologia, 

geomatyka pozwalają na prowa-

dzenie nadzoru w tym zakresie 

oraz doskonalenie poziomu tech-

nizacji prac leśnych. W zakresie 

nauczania dużo miejsca poświęca 

się problematyce przyrodniczych 

podstaw gospodarki leśnej kładąc 

nacisk na zrozumienie powiązań 

pomiędzy siedliskiem i biocenozą, 

które stanowią o trwałości eko-

systemu a także zachowaniu pier-

wotnego piękna lasu jako źródła 

inspiracji i natchnienia. System 

kształcenia pozwala sprostać ab-

solwentom wyzwaniom współcze-

sności w zakresie informatyzacji, 

modelowania procesów zachodzą-

cych w środowisku, przedsięwzięć 

promocyjnych i marketingowych 

oraz nowoczesnego zarządzania 

przedsiębiorstwem z uwzględnie-

niem zasad współczesnej myśli 

ekonomicznej. W zmieniającej 

się rzeczywistości szeroka i róż-

norodna wiedza z zachowaniem 

tradycji studiów leśnych zwiększa 

konkurencyjność absolwentów na 

rynku pracy, umożliwiając łatwe 

przekwalifikowanie się oraz za-

trudnienie w wielu działach go-

spodarki.

Studentom proponowane są 

wszystkie, właściwe uczelni akade-

mickiej formy kształcenia. Są to: 

wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, 

projektowe i audytoryjne oraz se-

minaria specjalizacyjne. Znaczna 

część godzin dydaktycznych to  

elektywy wybierane przez stu-

dentów spośród ok. 50 propo-

nowanych. Elektywy prowadzone 

są w języku polskim, angielskim, 

niemieckim i rosyjskim. Zdobytą 

wiedzę teoretyczną studenci mają 

możliwość zweryfikować i utrwa-

lić w praktycznym zastosowaniu 

podczas ćwiczeń terenowych (ok. 

20% godzin dydaktycznych). 

Na szczególne podkreślenie za-

sługuje fakt, że w trakcie studiów 

poza wiedzą leśną studenci zdo-

bywają bardzo praktyczną wiedzę 

z zakresu informatyki, geomatyki 

oraz metod przetwarzania i ana-

lizy danych. Zajęcia z zakresu 

szeroko rozumianej geomatyki 

prowadzone w Laboratorium 

GIS i Teledetekcji obejmują 

zagadnienia: Systemów Infor-

macji Przestrzennej (SIP/GIS), 

fotogrametrii cyfrowej, telede-

tekcji i Globalnych Systemów 

Nawigacji Satelitarnej (GNSS). 

Program dydaktyczny oraz przed-

mioty fakultatywne realizowane 

są w dwóch nowoczesnych pra-

cowniach: GIS oraz Fotograme-

trii, w których studenci mają do 

dyspozycji m.in. oprogramowanie 

ArcGIS (ESRI) oraz fotograme-

tryczne stacje cyfrowe VSD-AGH 

oraz Dephos.

Na ćwiczeniach kameralnych stu-

denci korzystają często z bogatej 

bazy danych, zebranych w ramach 

licznych projektów badawczych 

prowadzonych na Wydziale.

Jeden z trzech domów studenckich 

w Leśnym Zakładzie Doświadczal-

nym w Krynicy

Ćwiczenia terenowe ze szkółkar-

stwa leśnego w LZD w Krynicy

Ćwiczenia terenowe z użytkowania 

lasu w LZD w Krynicy

Ćwiczenia terenowe z elektywu kar-

towanie technikami DGPS – 2007
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Wydział Leśny

Ćwiczenia terenowe
W programie studiów na poszcze-

gólnych latach przewidziane są 

ćwiczenia terenowe odbywające 

się między innymi w obiektach 

dydaktycznych zlokalizowanych 

na terenie Leśnego Zakładu Do-

świadczalnego w Krynicy.

Dzięki ścisłej współpracy z ad-

ministracją Lasów Państwowych 

oraz Parków Narodowych znacz-

na część ćwiczeń terenowych 

i praktyk magisterskich odbywa 

się w lasach Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krakowie 

i Katowicach oraz Parkach Naro-

dowych, między innymi: Tatrzań-

skim, Babiogórskim, Ojcowskim, 

Gorczańskim a także Magurskim 

i Roztoczańskim.

Koło Naukowe Leśników
Swoje zainteresowania nauko-

we studenci rozwijają w prężnie 

działającym Kole Naukowym 

Leśników, w ramach którego 

w zależności od zainteresowań 

mają do wyboru liczne sekcje 

specjalistyczne.

Sekcja Geomatyki co roku organi-

zuje na Wydziale Leśnym tzw. GIS 

DAY (Światowy Dzień GIS), na 

który zapraszane są również oso-

by spoza uczelni, w tym głównie 

uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów w celu przybliżenia 

im zagadnień związanych z geo-

informatyką.

Chlubą Wydziału Leśnego jest 

uświetniający oficjalne uroczysto-

ści na Wydziale i w Uniwersytecie, 

zdobywający liczne nagrody na 

konkursach krajowych i między-

narodowych Zespół Sygnalistów 

Myśliwskich „Hagard”.

 

Zaplecze naukowo-badawcze 
Do dyspozycji studentów przy-

gotowane są tematyczne pomoce 

naukowe. Część z nich jest ogól-

nodostępna w formie ekspozycji, 

a pozostałe znajdują się w salach 

ćwiczeniowych poszczególnych jed-

nostek wydziału i są wykorzysty-

wane w trakcie zajęć kameralnych. 

Do ćwiczeń kameralnych wyko-

rzystywane są ponadto materiały 

badawcze zbierane przez poszcze-

gólne jednostki w ramach prowa-

dzonych badań naukowych.

Dużym atutem wydziału jest po-

siadanie nowocześnie wyposażo-

nych laboratoriów, spełniających 

standardy międzynarodowe oraz 

nowoczesnej aparatury badaw-

czej. Badania do swoich prac 

dyplomowych i magisterskich 

studenci realizują w nowocześnie 

wyposażonych laboratoriach oraz 

w licznych terenowych obiektach 

doświadczalnych zlokalizowanych 

na terenie niemal całego kraju. 

Poza badaniami w ramach prac 

magisterskich studenci biorą 

czynny udział w tematach badaw-

czych realizowanych na wydziale. 

Doskonałym tego przykładem był 

międzynarodowy projekt FO-

REMMS (Forest Environmental 

Monitoring and Management 

System) realizowany w ramach 

5 PR z funduszy Komisji Euro-

Sekcja Biometryczna – pomiary  

w Rezerwacie Obrożyska

Obóz naukowy Sekcji 

Ornitologicznej

Zajęcia Sekcji Łowieckiej

Sekcja Ekologii Lasu na obozie 

naukowym w Beskidach
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pejskiej. Dane zbierane w ramach 

projektu zostały wykorzystane 

przez studentów zatrudnionych 

w projekcie do przygotowania 

wielu prac magisterskich.

Walory studiowania w krakow-
skim ośrodku akademickim
Kraków to jeden z największych 

ośrodków akademickich w Polsce. 

Oferuje studentom wiele imprez 

kulturalnych i sportowych oraz 

daje możliwość kontaktów z mło-

dzieżą innych uczelni wyższych. 

Na terenie campusu przy al. 29 Li-

stopada działa Klub Akademicki 

„Arka”. Odbywają się w nim  im-

prezy kulturalne i artystyczne, 

m.in. koncerty, dyskoteki i bale, 

występy kabaretów, grup teatral-

nych. Działa także Studencki Ze-

spół Góralski „Skalni” promujący 

folklor Podhala.

Studenci biorą również udział 

w licznych imprezach sportowych 

organizowanych przez Akademic-

ki Związek Sportowy. Tradycyjnie 

leśnicy stanowią trzon drużyny 

siatkarskiej Uniwersytetu Rol-

niczego w Krakowie, która na-

leży do czołówki wśród uczelni 

rolniczych w Polsce. Poza sekcją 

siatkówki w AZS działają również 

inne sekcje, m.in.: koszykówki, 

piłki ręcznej, piłki nożnej oraz 

narciarstwa.

Współpraca międzynarodowa
W ostatnich latach Wydział Le-

śny zawarł umowy bilateralne 

z uczelniami partnerskimi, który-

mi są: Universitat fur Bodenkultur, 

Wien (Austria), Mendel Univer-

sity of  Agriculture and Forestry, 

Brno (Czechy), Czech University 

of Life Science, Praga (Czechy), 

Universtity of Joensu (Finlandia), 

Universtity of Helsinki (Finlandia), 

Georg August Universtiat, Gottin-

gen (Niemcy), Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg (Niemcy), 

Technische Universitat, Monach-

ium (Niemcy), Technische Uni-

versitat, Drezno (Niemcy).

W ramach działań programu LLP 

ERASMUS studenci wyjeżdżają 

na półroczne lub roczne stu-

dia w uczelniach partnerskich. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

8 studentów Wydziału Leśnego 

przebywało lub wciąż przebywa 

za granicą w ramach tego unijne-

go programu. Kontakty między-

narodowe studentów są możliwe 

również dzięki działalności w Kole 

Naukowym przez organizację za-

granicznych obozów naukowych 

oraz różnego rodzaju imprez mię-

dzynarodowych.

W działalności organizacyjnej 

studenci realizują się w ramach 

Uczelnianej i Wydziałowej Rady 

Samorządu Studentów. W roku 

2006 Wydziałowa Rada Samo-

rządu Studentów oraz Koło Na-

ukowe Leśników było organizato-

rem odbywających się cyklicznie 

Międzynarodowych Zawodów 

Studentów Leśnictwa. W zawo-

dach uczestniczyły ekipy z 10 kra-

jów Europy. W kolejnych latach 

nasza reprezentacja uczestniczyła 

Zajęcia dla młodzieży szkolnej 

w Laboratorium GIS i Teledetekcji 

zorganizowane przez Sekcję Geo-

matyki w ramach GIS DAY 2008

Zespół Sygnalistów Myśliwskich 

„Hagard”

Grono uczestników XVII Między-

narodowych Zawodów Studentów 

Leśnictwa
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w zawodach organizowanych za-

granicą.

W ubiegłym roku Samorząd Stu-

dencki Wydziału Leśnego był 

organizatorem I Ogólnopolskiej 

Konferencji Studentów Leśnic-

twa.

Perspektywa kariery zawodowej
Studia na kierunku leśnictwo 

przygotowują do:

� pracy w dziedzinie projektowa-

nia, urządzania, organizowania 

i zarządzania gospodarstwem 

leśnym zgodnie z wymogami 

ochrony środowiska i przyro-

dy dla realizacji wielostronnych 

funkcji lasu z uwzględnieniem 

zasad zrównoważonej gospo-

darki zapewniającej trwałość 

funkcjonowania ekosystemów 

leśnych,

� pracy związanej z planowa-

niem i organizowaniem pro-

dukcji szkółkarskiej, hodow-

li oraz szeroko rozumianej 

ochrony lasu przed zagroże-

niami abiotycznymi, biotycz-

nymi i antropogenicznymi, 

pozyskiwaniem i transportem 

surowców leśnych, gospodarką 

łowiecką,

� sporządzania i realizacji planów 

gospodarczych, ochronnych 

i finansowych, projektowania 

i realizacji inżynieryjnego za-

gospodarowania lasu, prowa-

dzenia nadzoru inżynierskie-

go nad wykonawstwem prac 

leśnych oraz doskonalenia 

poziomu ich technizacji.

Absolwenci Wydziału Leśnego 

mogą podjąć pracę w jednost-

kach administracyjnych lasów 

państwowych, w parkach narodo-

wych i krajobrazowych, w biurach 

urządzania lasu, w szkolnictwie 

leśnym i placówkach naukowych 

oraz w administracji państwowej 

i samorządowej na stanowiskach 

specjalistów ds. ochrony środowi-

ska. Uzyskana wiedza i umiejęt-

ności umożliwiają absolwentom 

otwieranie firm usługowych, 

a także podejmowanie pracy 

w prywatnych podmiotach gospo-

darczych działających na rzecz le-

śnictwa oraz ochrony środowiska. 

Absolwenci WL, a w szczególno-

ści osoby zaangażowane w swoich 

pracach magisterskich w technolo-

gie informatyczne i geomatyczne 

znajdują pracę w strukturze Lasów 

Państwowych jako administrato-

rzy LMN i SILP, administratorzy 

systemów GIS w Parkach Naro-

dowych. Część osób znajduje 

zatrudnienie w firmach komer-

cyjnych działających na rynku 

geoinformatycznym (Centrum 

Satelitarne SCOR i prywatnych 

biurach urządzania lasu).

Z uwagi na strukturę zatrudnienia 

w Lasach Państwowych (znaczny 

odsetek leśników, zatrudnionych 

w okresie powojennym w najbliż-

szych latach osiągnie wiek emery-

talny) w ciągu najbliższego dzie-

sięciolecia Lasy Państwowe będą 

mogły zatrudnić znaczący odsetek 

absolwentów Wydziału Leśnego. 

W związku z tym dla większo-

ści absolwentów istnieje realna 

perspektywa znalezienia pracy 

w zawodzie zgodnym z ukoń-

czonym kierunkiem studiów. 

Ta perspektywa oraz wszechstron-

ne wykształcenie jakim legitymują 

się absolwenci Wydziału Leśnego 

stanowi o szczególnej atrakcyjno-

ści studiowania leśnictwa.

Samorząd studencki Wydziału Leśnego



16

Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt
Tekst: dr hab. Józef Bieniek, prof. UR i prof. dr hab. Czesław Klocek

Kształcenie uniwersyteckie z za-

kresu hodowli zwierząt ma w Kra-

kowie bogatą tradycję, sięgającą 

roku 1890, kiedy to w Uniwer-

sytecie Jagiellońskim utworzono 

Studium Rolnicze. Rok później 

(w 1891 roku) powołano w jego 

ramach Katedrę Hodowli Zwie-

rząt Domowych i Mleczarstwa, 

z której wywodzi się wiele obecnie 

istniejących katedr Wydziału Ho-

dowli i Biologii Zwierząt Uniwer-

sytetu Rolniczego w Krakowie.

Wydział Hodowli i Biologii 

Zwierząt (wcześniej Wydział 

Zootechniczny) powstał wraz 

z powołaniem w 1953 roku 

Wyższej Szkoły Rolniczej, która 

później przekształcona została 

w Akademię Rolniczą, a obecnie 

kontynuuje swoją działalność 

naukową i dydaktyczną jako 

Uniwersytet Rolniczy. Podczas 

swojego 55-letniego istnienia 

wydział nieustannie się rozwi-

jał i przekształcał, dostosowując 

swój profil badawczy i dydaktycz-

ny do wyzwań współczesności, 

wzbogacając tematykę badawczą 

i poszerzając ofertę dydaktyczną 

dla studentów. Dobitnym tego 

przykładem jest aktualna oferta 

dydaktyczna Wydziału Hodowli 

i Biologii Zwierząt, gdzie realizo-

wany jest, zgodnie z zaleceniem 

sygnatariuszy „karty bolońskiej”, 

trójstopniowy system kształcenia 

obejmujący studia inżynierskie, 

magisterskie i doktoranckie.

Studia prowadzone są na trzech 

kierunkach: 

1. zootechnika (specjalności: 

hodowla zwierząt, hodowla 

i użytkowanie koni oraz ho-

dowla ekologiczna i ochrona 

zwierząt), 

2. rybactwo (specjalność rybactwo 

śródlądowe i ochrona środowiska 

wodnego), 

3. biologia (specjalność biologia 

stosowana). 

Na kierunkach zootechnika 

i rybactwo studia I stopnia (in-

żynierskie) trwają 7 semestrów, 

a studia II stopnia (magisterskie) 

3 semestry. Na kierunku biologia, 

studia I stopnia (licencjat) trwają 

6 semestrów, a studia II stopnia 

(magisterskie) 4 semestry. Studia 

I stopnia kończą się egzaminem 

inżynierskim (kierunek zootech-

nika i rybactwo) lub licencjac-

kim (kierunek biologia), nato-

miast studia II stopnia kończą 

się obroną pracy dyplomowej 

i uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra danej specjalności.

Kształcenie realizowane jest w for-

mie wykładów, ćwiczeń (audyto-
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ryjnych, laboratoryjnych i tereno-

wych), seminariów oraz praktyk 

zawodowych. Ta różnorodność ro-

dzajów zajęć pozwala słuchaczom 

na zdobycie solidnych kwalifikacji 

i wielu sprawności zawodowych, 

przydatnych w późniejszej pracy 

zawodowej, względnie działalności 

naukowej. Odpowiednią jakość 

kształcenia akademickiego studen-

tów zapewniają wysoko kwalifi-

kowani pracownicy naukowo-dy-

daktyczni reprezentujący szerokie 

spektrum dziedzin i specjalności 

naukowych. Obecnie na Wydziale 

Hodowli i Biologii Zwierząt za-

trudnionych jest 92 nauczycieli 

akademickich, w tym 22 profe-

sorów tytularnych, 19 doktorów 

habilitowanych oraz 49 pracow-

ników naukowo-dydaktycznych 

ze stopniem naukowym doktora 

i 2 z tytułem zawodowym magi-

stra inżyniera.

Dowodem wysokiej jakości 

kształcenia jest posiadanie przez 

Wydział pełnej akredytacji Pań-

stwowej Komisji Akredytacyjnej 

(PKA), a pod względem działal-

ności naukowej (w kategoryzacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego) przynależność do 

grupy jednostek naukowych zali-

czonych do najwyższej, pierwszej 

kategorii.

Studia na Wydziale prowadzone 

są systemem stacjonarnym i nie-

stacjonarnym. Obydwa systemy 

są ekwiwalentne. W trakcie nauki 

studenci mają możliwość kon-

taktu ze wszystkimi gatunkami 

zwierząt gospodarskich utrzymy-

wanych w stacjach doświadczal-

nych wydziału, jak też podczas 

praktyk zawodowych (również 

zagranicznych). Uczelnia stwarza 

studentom możliwość odbywania 

części studiów (najczęściej jedne-

go semestru) w renomowanych 

uczelniach europejskich kształcą-

cych w podobnych dziedzinach. 

Odbywa się to w ramach progra-

mów wymiany akademickiej Unii 

Europejskiej (Tempus, Erasmus, 

Leonardo da Vinci i innych). 

Oferta wymiany jest nieustannie 

rozszerzana i uczestniczy w niej 

coraz więcej studentów. Progra-

my te stwarzają niepowtarzalną 

szansę pogłębienia swoich kwa-

lifikacji i nabycia cennego do-

świadczenia, a także pogłębienia 

znajomości języka obcego, tak 

istotnego w zjednoczonej Euro-

pie otwartych granic.

Podczas studiów, studenci mają 

dostęp do najnowocześniejszych 

metod badawczych. Wiele zajęć 

dydaktycznych jest realizowanych 

w nowoczesnych, dobrze wypo-

sażonych, wyspecjalizowanych 

laboratoriach wydziałowych: La-

-boratorium Hodowli Tkanek, 

Laboratorium Badań Neuroen-

dokrynologicznych, Laboratorium 

Endoskopii i Ultrasonografii, Pra-

-cownia Genomiki i Biotechno-

logii, Laboratorium Analiz Pasz, 

Pracowni Izotopowej i innych.

Studia na Wydziale Hodowli 

i Biologii Zwierząt zapewniają 

słuchaczom dostęp do wszyst-

Owce w stacji doświadczalnej 

na Bielanach

Studenci w laboratorium

Studenci podczas ćwiczeń



18

kich gatunków zwierząt gospo-

darskich. 

Niezależnie od tego, studia na 

Wydziale Hodowli i Biologii 

Zwierząt umożliwiają nabycie 

szeroko pojętej, gruntownej 

wiedzy zootechnicznej i biolo-

gicznej. Zainteresowani studenci 

mogą nabyć cenne w życiu zawo-

dowym praktyczne kwalifikacje, 

np. z zakresu inseminacji bydła, 

trzody chlewnej, owiec i kóz oraz 

zwierząt futerkowych.

Stacje doświadczalne, oprócz 

możliwości odbywania w nich 

zajęć dydaktycznych, stwarzają 

również niepowtarzalną okazję 

do uczestnictwa w prowadzonych 

tam badaniach naukowych w ra-

mach działających na Wydziale 

Studenckich Kół Naukowych. 

Studencki ruch naukowy ma na 

Wydziale bogatą tradycję i spo-

śród jego uczestników wywodzi 

się wielu obecnych pracowników 

naukowych Uczelni. Uczestnic-

two w studenckim ruchu nauko-

wym stwarza doskonałą okazję 

nabycia praktycznych sprawno-

ści i umiejętności badawczych. 

Opracowane wyniki badań pre-

zentowane są na referatowych 

sesjach Studenckich Kół Na-

ukowych (międzywydziałowych 

i międzyuczelnianych). 

W wydziałowych stacjach do-

świadczalnych utrzymywane są 

również zwierzęta ras rodzimych 

(koniki polskie, konie huculskie, 

gęsi zatorskie, kury zielononóż-

ki kuropatwiane, wysokoplenne 

owce olkuskie i króliki) objęte 

programem zachowania zasobów 

genetycznych.

Nowoczesne plany i programy 

studiów, realizowane na Wy-

dziale w coraz większym stopniu 

uwzględniają możliwość wyboru 

indywidualnej ścieżki kształcenia 

zawodowego. Odbywa się to po-

przez stworzenie studentowi moż-

liwości samodzielnego wyboru 

pewnej liczby przedmiotów, tak 

aby mógł on lepiej dostosować 

zakres zdobywanej wiedzy do 

własnych zainteresowań i przy-

szłych potrzeb. Oferta przed-

miotów do wyboru jest bogata 

i ulega ciągłemu uzupełnianiu. 

Wymienić tutaj należy, chociażby 

takie przedmioty, jak embriolo-

gia i biologia rozrodu zwierząt, 

inżynieria genetyczna, analiza 

instrumentalna, metody hodowli 

kultur in vitro, bioinformatyka, 

hydrobiologia, biodynamika ru-

chu koni i podkownictwo, neo-

natologia, organizacja rozrodu, 

chów zwierząt nieudomowionych, 

hodowla zwierząt amatorskich 

i ozdobnych, ochrona różnorod-

ności biologicznej, myśliwstwo 

i gospodarka łowiecka, i wiele, 

wiele innych. 

Wydział Hodowli i Biologii 

Zwierząt prowadzi kształcenie 

na studiach podyplomowych 

z zakresu Nowoczesnej techno-

logii produkcji mleka, Hodowli 

i rozrodu zwierząt futerkowych 

oraz Aktualnych form hodowli 

i użytkowania koni.
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Głównym celem programu stu-

diów prowadzonych na specjal-

nościach kierunku zootechnika 

jest przygotowanie absolwentów 

do podjęcia pracy w rodzinnych 

gospodarstwach hodowlanych, 

przedsiębiorstwach hodowlanych, 

przetwórczych i produkcyjnych, 

różnych formach spółdzielczości 

czy ośrodkach doradztwa rolnicze-

go. Specjaliści z zakresu hodow-

li i biologii zwierząt są również 

w pełni wykwalifikowaną kadrą 

dla zawodowego i średniego 

szkolnictwa rolniczego, szkolnic-

twa wyższego i placówek nauko-

wo-badawczych. Jako fachowcy 

są nieocenieni w administracji 

państwowej i samorządowej oraz 

w placówkach szeroko pojętej 

obsługi rolnictwa. To szerokie 

spektrum kwalifikacji oferowa-

nych studentom tego kierunku, 

jest dodatkowo wzbogacone 

unikalnymi kwalifikacjami ofe-

rowanymi w ramach specjalności 

hodowla i użytkowanie koni oraz 

hodowla ekologiczna i ochrona 

zwierząt, których powołanie wpi-

suje się w tendencje zmian zacho-

dzących współcześnie na terenach 

wiejskich, realizujących koncepcję 

zrównoważonego rozwoju obsza-

rów wiejskich. 

Program studiów kierunku rybac-

two, także stwarza absolwentom 

możliwość nabycia solidnych kwa-

lifikacji zawodowych, tak teoretycz-

nych jak i praktycznych, zapew-

niając im tym samym możliwości 

pełnej realizacji zawodowej.

Program studiów na kierunku 

biologia (specjalność biologia 

stosowana) obejmuje na I stop-

niu kształcenia (licencjat), m.in. 

takie przedmioty, jak: biologia 

komórki, mikrobiologią syste-

matyka i fizjologia roślin, zoolo-

gię bezkręgowców i kręgowców, 

biochemię i fizjologię zwierząt, 

genetykę ogólną i molekularną, 

fizykę i biofizykę, techniki kom-

puterowe. 

Studia drugiego stopnia (magi-

sterskie) trwają 4 semestry. Ich 

wynikiem jest uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra biologii, 

dającego uprawnienia do pod-

jęcia pracy zawodowej w wielu 

dziedzinach gospodarki i nauki 

oraz w szkolnictwie różnych 

szczebli.

Studenci wszystkich kierunków 

i specjalności mają dostęp do 

dobrze wyposażonych pracowni 

komputerowych Wydziału, w któ-

rych prowadzone są także zajęcia 

dydaktyczne z wielu przedmiotów. 

Dobre opanowanie wybranych 

technik komputerowych stano-

wi ważny atut przy ubieganiu się 

o przyszłe zatrudnienie, niezależ-

nie od jego charakteru.

Najlepsi studenci, wykazujący 

predyspozycje do pracy nauko-

wej, mają możliwość ubiegania się 

o przyjęcie na studia doktoranckie 

(w systemie stacjonarnym i niesta-

cjonarnym) prowadzone w Uni-

wersytecie Rolniczym w ramach 

Studium Doktoranckiego. Studia 

doktoranckie trwają 8 semestrów. 
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Absolwenci studiów doktoranc-

kich po wykonaniu i obronie 

rozprawy doktorskiej uzyskują 

stopień naukowy doktora nauk 

danej dziedziny. 

Niezależnie od przedstawionej 

oferty naukowej i dydaktycznej, 

studenci Uniwersytetu Rolni-

czego mają możliwość samo-

realizacji w różnych formach 

życia studenckiego. Wymienić 

tu należy samorząd studencki, 

działalność kulturalną czy spor-

tową. Inicjatywy te spotykają się 

z życzliwością i wsparciem władz 

wydziału i Uczelni. Studenci 

wraz z pracownikami naukowy-

mi Wydziału Hodowli i Biologii 

Zwierząt są współorganizatorami 

udanych imprez popularyzują-

cych najnowsze zdobycze z nauk 

biologicznych – Festiwal Nauki 

w Krakowie, Europejska Noc 

Naukowców oraz Uniwersytet 

dla Młodzieży.

Wraz z podjęciem studiów na Wy-

dziale Hodowli i Biologii Zwie-

rząt Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie 

stajesz się uczestnikiem wartkiego 

i atrakcyjnego życia studenckiego 

olbrzymiej społeczności akademic-

kiej Krakowa. 

Najważniejsze dziedziny zaintere-

sowań badawczych pracowników 

Wydziału Hodowli i Biologii 

Zwierząt: 

� interakcje pomiędzy lepty-

ną, melatoniną i prolaktyną 

u owiec,

� badania nad mechanizmem 

stresu i adaptacji zwierząt, rolą 

układu opioidowego w pro-

cesach wzrostu i odporności 

u różnych gatunków zwierząt,

� dojrzewanie oocytów i zapłod-

nienie in vitro, transplantacja 

zarodków, sterowanie rozro-

dem zwierząt, cytogenetyka 

i neonatologia,

� kontrolowanie procesów roz-

rodu u ryb (szczególnie w wa-

runkach zanieczyszczenia śro-

dowiska wodnego),

� parazytologia, wermikultura, 

reintrodukcja i rehabilitacja 

ptaków drapieżnych,

� fizjologiczne podstawy żywie-

nia zwierząt, wdrażanie syste-

mu INRA w zakresie oceny 

i normowania pasz, technolo-

gia przygotowania pasz i ich 

ocena,

� zaburzenia pola geomagne-

tycznego oraz związki między 

zdrowiem zwierząt a strefami 

geopatycznymi, higieną inku-

bacji drobiu,

� rozród, żywienie i profilaktyka 

weterynaryjna roślinożernych 

i mięsożernych zwierząt futer-

kowych,

� behawior i dobrostan zwierząt 

utrzymywanych w zróżnicowa-

nych warunkach chowu,

� sezonowość rozrodu owiec, 

czynniki wpływające na proces 

laktacji u maciorek,

� wykorzystanie markerów mo-

lekularnych DNA w doskona-

leniu cech użytkowych małych 

przeżuwaczy, określanie zależ-

ności pomiędzy badanymi ge-

notypami a cechami produk-

cyjnymi zwierząt,

� genetyczne doskonalenie ras 

bydła oraz wykorzystanie im-

munogenetyki w praktycznej 

hodowli zwierząt,

� gospodarowanie populacjami 

zwierząt wolno żyjących,

� ocena produktów pochodzenia 

zwierzęcego, modyfikowanie 

ich składu chemicznego i ja-

kości mięsa oraz mleka,

� użytkowanie koni (w sporcie, 

rekreacji i rehabilitacji).

Aktywność naukowa Wydziału 

Hodowli i Biologii Zwierząt, to 

także duża liczba realizowanych 

tematów badawczych (w for-

mie grantów) oraz intensywna 

działalność w ramach umów 

o współpracy międzynarodowej 

z renomowanymi instytucjami 

naukowymi w Niemczech, Bel-

gii, Francji, Wielkiej Brytanii, 

USA, Włoszech, Izraelu, Rosji, 

Ukrainie, Słowacji i Republice 

Czeskiej.

Absolwenci Wydziału Hodow-

li i Biologii Zwierząt są dobrze 

przygotowani do przyszłej pracy 

zawodowej w wielu dziedzinach 

gospodarki, a dyplom renomowa-

nej, bogatej w tradycję a zarazem 

nowoczesnej uczelni, jaką jest 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-

na Kołłątaja w Krakowie, stanowi 

potwierdzenie ich wartości. 
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Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
Tekst: prof. dr hab. Marek Madeyski, prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik, dr hab. Wojciech Przegon 

Inżynieria środowiska jest kierun-

kiem przyrodniczo-technicznym 

bazującym na podstawowych 

przedmiotach ścisłych i przyrod-

niczych. Należy go odróżnić od 

kierunku „ochrona środowiska” 

który jest bardziej przyrodniczy, 

nie mający w programie studiów 

sporej ilości matematyki, staty-

styki, fizyki. Takie bowiem stu-

dia prowadzi UJ oraz Uniwersytet 

Rolniczy lecz na Wydziale Rolni-

czo-Ekonomicznym (specjalność 

ochrona środowiska rolniczego). 

Na naszym Wydziale ochrona śro-

dowiska wchodzi jedynie w skład 

problematyki wykładów i ćwiczeń 

z takich przedmiotów jak ochrona 

wód podziemnych, ochrona gleb 

przed erozją, ochrona i renatury-

zacja torfowisk, rolnicze źródła 

skażenia środowiska. Wydział 

przygotowuje specjalistów zdol-

nych do rozwiązywania zagadnień 

z zakresu kształtowania środowi-

ska, infrastruktury technicznej 

obszarów wiejskich, inżynierii 

ekologicznej, inżynierii sanitarnej 

oraz modnej ostatnio i ważnej go-

spodarki i inżynierii wodnej. 

W trakcie studiów na Wydziale 

student zdobywa niezbędną wie-

dzę tak, aby jako absolwent, po 

wymaganej praktyce zawodowej 

oraz zdaniu stosowanych egzami-

nów, był przygotowany do uzyska-

nia uprawnień pozwalających mu 

na sprawowanie samodzielnych 

funkcji technicznych w budow-

nictwie w zakresie:

� specjalności instalacyjnej w spe-

cjalizacji: projektowania i wy-

konawstwa instalacji i urządzeń 

cieplnych, sieci wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i ka-

nalizacyjnych – uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń;

� specjalności konstrukcyjno-

-budowlanej, w specjalizacjach 

takich jak: np. obiekty budow-

lane, obiekty budowlane gospo-

darki wodnej i melioracji wod-

nych – uprawnienia budowlane 

w ograniczonym zakresie;

� specjalności hydrologia – 

uprawnienia bez ograniczeń.

W ramach działalności dydaktycz-

nej kierunku funkcjonują dwie 

pracownie komputerowe, każda 

wyposażona w 16 komputerów. 

W ramach dodatkowego wyposa-

żenia pracownia dysponuje: plote-

rem, rzutnikiem multimedialnym, 

laptopem i drukarkami lasero-

wymi. Pracownie wyposażone są 

w standartowe programy użytko-

we, jak również w specjalistyczne 

programy dla kierunku inżynieria 

środowiska oraz programy własne, 
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opracowane przez pracowników 

wydziału. 

Łączność z internetem jest za-

gwarantowana dzięki współpra-

cy UR z Akademickim Centrum 

Komputerowym Cyfronet Kraków 

o dużej przepustowości sieci; 

aktualnie 1 Gb. Wszystkie kom-

putery w pracowniach mają stałe 

łącze internetowe. Studenci mogą 

korzystać z komputerów znajdują-

cych się w pracowniach w ramach 

godzin ich otwarcia. 

W czasie studiów na wydziale 

studenci mogą zdeklarować chęć 

uczestnictwa w zajęciach prowa-

dzonych w języku angielskim. Ak-

tualnie realizowane są zajęcia na 

I roku Basic of Earth Sciences and 

Soil Science oraz na IV roku Inte-

grated Watershed Management.

Pozostała oferta obejmuje przed-

mioty: Mathematics (II rok), Func-

tioning of Ecosystem (III rok), Cle-

aner Production in Environmental 

Engineering (V rok), Fluvial geo-

morphology for engineers (V rok).

W ramach kierunku inżynierii 

środowiska działają Studenckie 

Koła Naukowe które liczą 11 sek-

cji. W ramach Kół Naukowych 

studenci biorą udział w sesjach 

wyjazdowych do innych uczelni 

krajowych (m.in. Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, 

SGGW, Uniwersytetu Przyrod-

niczego w Poznaniu, Politechni-

ki Gdańskiej), a także w sesjach 

zagranicznych (Uniwersytet Rol-

niczy we Lwowie na Ukrainie), 

zajmując tam czołowe miejsca  

za ich wystąpienia, artykuły oraz 

postery. Prowadzona jest strona 

internetowa Wydziałowych Kół 

Naukowych pod adresem www.

ur.krakow.pl/isig/is/kn/index.html, 

gdzie poszczególne sekcje poka-

zują swoje osiągnięcia, a także 

prezentowane są nagrody zdo-

byte przez studentów. Corocznie 

wydawane są zeszyty z sesji Kół 

Naukowych, ze streszczeniami 

referatów wygłaszanych przez 

studentów. Organizowane są co-

roczne obozy naukowe w Polsce 

i za granicą, studenci piszą pierw-

sze w ich życiu artykuły naukowe 

oraz prezentują je na sesjach. 

Wydział, po wizytacji specjalistów 

z krajów Unii Europejskiej został 

wpisany na listę Europejskiej 

Federacji Narodowych Stowa-

rzyszeń Inżynierskich (FEANI). 

Tym samym zakres kształcenia na 

kierunku inżynieria środowiska 

został uznany za adekwatny do 

standardu studiów inżynierskich, 

obowiązujących w krajach Unii 

Europejskiej, a dyplomy absol-

wentów uprawniają do uzyskania 

tytułu inżyniera europejskiego bez 

konieczności nostryfikacji. 

Studenci Wydziału mają możli-

wość odbycia praktyk lub stażów 

w czasie studiów w kilku uczel-

niach zagranicznych (Uniwersytet 

Rolniczy w Llieda – Hiszpania, 

Uniwersytety w Wiedniu i In-

sbruku – Austria, Uniwersytet 

w Trento – Włochy).

Aby zachęcić kandydatów na 

studia na Wydziale, organizo-Pomiary geodezyjne 

Oczyszczalnia ścieków

Zapora wodna

Uczestnicy obozu naukowego 

podczas pomiarów
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wana jest „WIELKA LEKCJA 

INŻYNIERII ŚRODOWISKA”. 

Głównym celem jest przekazanie 

młodym ludziom, potencjalnym 

studentom, wiadomości o możli-

wościach nauki na Wydziale oraz 

realiach panujących na rynku 

pracy ze szczególnym uwzględ-

nieniem pozycji absolwentów 

Wydziału. Podczas spotkania 

przedstawiane są zwięzłe informa-

cje dotyczące programu studiów, 

przedmiotów wykładanych i prac 

badawczych realizowanych na Wy-

dziale. Lekcje takie odbywają się 

2–3 razy w roku a o terminach 

najbliższych lekcji, informowane 

będą dyrekcje poszczególnych li-

ceów i techników z odpowiednim 

wyprzedzeniem.

A oto kilka opinii osób mających 

najwięcej do powiedzenia na te-

mat studiów na Wydziale Inżynie-

rii Środowiska – czyli studentów 

tego Wydziału:

Michał Sufryda (student V roku) 

Kierunek inżynieria środowiska, 

jest bardzo wszechstronny i daje 

podstawy w wielu dziedzinach 

naukowych, lecz ja wybrałem go 

przypadkowo myląc go z ochroną 

środowiska. Jednak pomyłki tej nie 

żałuję. Bowiem na naszej uczelni, 

na tym Wydziale można zdobyć 

bardzo praktyczne podstawy po-

mocne przy pracy w projektowaniu. 

Daje to duże możliwości rozwoju 

gdy chcemy projektować instala-

cje: wodne, kanalizacyjne, klima-

tyzacyjne, wentylacyjne, gazowe, 

a także budowle wodne oraz, co 

jest teraz rzadkością, – melioracje 

(co jest ogromnym atutem ponie-

waż jest coraz mniej uczelni które 

Pomiary wykonywane przez 

studentów

Te studia to dobry wybór

Rozmowa z Mateuszem Strutyńskim, absolwentem Wydziału, 
doktorantem w Katedrze Inżynierii Wodnej Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji

kształcą w tej specjalności niezbęd-

nej w prawidłowej ocenie potrzeb 

rolnictwa).

Kadra naukowa jest bardzo przy-

jazna (oczywiście jak wszędzie, są 

wyjątki), co powoduje, że studia 

są przyjemne i proste. Jeśli pod-

czas studiów pojawiają się jakieś 

problemy (przecież ma je każdy), 

kadra naukowa jest bardzo „ludz-

ka” i ugodowa. 

Obecnie jestem na V roku i bez pro-

blemów wiążę studiowanie dziennie 

na kierunku inżynieria środowiska, 

specjalizacja inżynieria wodna i sa-

nitarna, z pracą w biurze projekto-

wym, przy projektowaniu instalacji 

wodno-kanalizacyjnych. 

Co zaważyło na wyborze przez 

ciebie Wydziału Inżynierii Śro-

dowiska i Geodezji?

Powodem była zarówno chęć roz-

wijania moich przyrodniczych za-

interesowań, jak i kalkulacja szans 

na rynku pracy. Odkąd pamiętam 

interesowało mnie otaczające nas 

środowisko, a zwłaszcza sposoby 

jego kształtowania. Z drugiej stro-

ny przy wyborze studiów kierowa-

łem się względami praktycznymi. 

Polska lada moment miała wtedy 

wejść do Unii Europejskiej. Zwią-

zane z tym było wówczas wiele 

obaw, ale wszyscy podkreślali, że 

europejskie pieniądze mogą po-

móc w rozwiązywaniu narosłych 

od lat problemów – zwłaszcza 

w ochronie środowiska. A to z ko-

lei dawało duże szanse na atrak-

cyjne zatrudnienie. Po podjęciu 
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decyzji starałem się jak najlepiej 

zdać egzamin maturalny a po-

tem dobrze wypaść na rozmowie 

kwalifikacyjnej na uczelni. Udało 

się – pól roku temu skończyłem 

studia magisterskie, a teraz roz-

począłem doktoranckie na moim 

macierzystym wydziale.

Co wspominasz najlepiej ze stu-

denckich czasów?

Chyba dla wszystkich najciekaw-

sza jest praca w terenie. Pozna-

waliśmy w ten sposób praktyczne 

zastosowanie wszystkich teore-

tycznych zagadnień. W pamięci 

utkwiły mi wyjazdy, na których 

uczyliśmy się konstrukcji i funk-

cjonowania jazów, zapór, oczysz-

czalni, stacji uzdatniania wody 

itp. To naprawdę ciekawe nawet 

dla osób nie związanych zawodo-

wo z inżynierią środowiska. Bar-

dzo interesujące są też ćwiczenia 

w laboratorium, praktyczne po-

miary, które potem wykorzystać 

można w praktyce. Zresztą cały 

proces nauczania mocno był 

nakierowany na praktyczne za-

stosowanie wiedzy. A z życia po-

zanaukowego na pewno na całe 

życie pozostaną zawarte wtedy 

przyjaźnie. Bo przecież studia to 

nie tylko okazja do nauki i pozna-

nia swojego późniejszego zawodo-

wego środowiska, ale również do 

dobrej zabawy!

A co po studiach? Łatwo można 

znaleźć pracę w twoim zawo-

dzie?

Gdy rozpoczynałem studia rynek 

pracy był inny, niż teraz – bar-

dziej nastawiony na pracodawcę 

i po prostu trudniejszy. Jednak 

nawet wtedy tak ja, jak i wielu 

moich kolegów już na studiach 

znalazło zatrudnienie. Ja trafi-

łem akurat do działu produkcji 

firmy budowlanej. Okazało się, 

że umiejętnościami dorównuję 

doświadczonym pracownikom 

i po prosto opłaca się mnie za-

trudnić. Gdybym nie rozpoczął 

studiów doktoranckich, pewnie 

pracowałbym tam teraz… 

Czyli zaraz po studiach mógłbyś 

samodzielnie prowadzić budo-

wy?

Nie od razu, ale kierunkowe wy-

kształcenie to najważniejszy etap 

w zdobywaniu uprawnień budow-

lanych. Zresztą nie wykluczam 

starań o takie uprawnienia już 

po zakończeniu studiów dokto-

ranckich. To przepustka do bycia 

samodzielnym kierownikiem bu-

dowy, z czym wiąże się ciekawsza 

praca, większa odpowiedzialność, 

możliwość rozwoju i rzecz jasna 

większe pieniądze.

Wybrałeś jednak drogę naukową, 

dlaczego?

To konsekwencja naukowej dzia-

łalności już podczas studiów. Na 

wydziale działa tak wiele intere-

sujących kół naukowych i każdy  

zainteresowany znajdzie coś dla 

siebie. Poza tym na Uczelni i w jej 

otoczeniu dobrze funkcjonuje 

system stypendialny, promujący 

aktywność i chęć rozwoju. Można 

pisać pierwsze teksty, publikować, 

brać udział w seminariach i kon-

ferencjach. Ja w trakcie swoich 

studiów otrzymałem wiele sty-

pendiów i nagród. W tym tą naj-

bardziej prestiżową dla każdego 

studenta – stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Studia doktoranckie to logicz-

na kontynuacja tej działalności. 

Zresztą wielu studentów chce 

w ten sposób związać się z wy-

działem, rozwijać, lub zwiększyć 

potem swoje szanse u przyszłego 

pracodawcy.
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Drogi Maturzysto!

W niniejszym wydaniu Biuletynu 

Informacyjnego otrzymałeś in-

formacje o kierunkach studiów, 

prowadzonych na poszczegól-

nych wydziałach naszej Uczelni. 

Opracowano je według przyjętego 

schematu, co ma Ci pomóc w wy-

borze interesującego kierunku. 

Studiowanie powinno być dla 

Ciebie przyjemnością i gwarancją, 

że po otrzymaniu dyplomu nie 

będziesz miał trudności w znale-

zieniu pracy. 

Ja zachęcam Ciebie do wyboru 

kierunku geodezja i kartografia, 

który jest na Wydziale Inżynierii 

Środowiska i Geodezji. Przyj-

mijmy następującą konwencję. 

Stawiam się w Twojej sytuacji 

i zadaję pytania, które mogą Cię 

nadal nurtować po lekturze „Biu-

letynu”. Natomiast odpowiedzi 

udzielam z pozycji nauczyciela 

akademickiego o trzydziestolet-

nim stażu pracy.

Dlaczego warto studiować na 

UR w Krakowie?

Dlatego, że jest to uczelnia pań-

stwowa, a nie prywatna. Wiedz, 

że uczelnia niepubliczna, oznacza 

samo co prywatna, chociaż wie-

lu będzie Ci udowadniać, że to 

nie jest prawdą. Jak dotychczas, 

w Polsce, poziom uczelni pań-

stwowych jest o wiele wyższy niż 

tzw. Szkół Wyższych. Dotyczy to 

standardów nauczania, jak i po-

ziomu kadry. Większość nauczy-

cieli akademickich pracę w UR 

w Krakowie traktuje jako jedyne 

i podstawowe miejsce zatrudnie-

nia. Niektórzy mają własne firmy 

geodezyjne, zatem nie może być 

lepszych relacji na styku teorii 

z praktyką. Pracownicy nauko-

wi prowadzą własne projekty 

badawcze oraz mają kontakty 

z ośrodkami zagranicznymi. Daje 

to gwarancję komplementarnego 

spojrzenia na wykładane zagad-

nienia.

Czym mam się kierować przy 

wyborze kierunku studiów geo-

dezja i kartografia?

Tylko i wyłącznie swoimi zainte-

resowaniami. Pewnym kryterium 

jest tu zestaw przedmiotów, które 

będziesz musiał zaliczyć. Aby nie 

męczyć się na studiach a potem 

w zawodzie geodety, musisz być 

pewny, że posiadasz takie cechy 

charakteru, jak: systematyczność, 

dokładność, cierpliwość i wytrwa-

łość w ciągłym samokształceniu. 

Musisz wiedzieć, że architekt 

i geodeta to elita wśród zawodów 

inżynierskich. Zatem wybierając 
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zawód geodety zobowiązujesz się 

do zachowania wysokich standar-

dów wiedzy zawodowej i wartości 

humanistycznych.

Co dają mi studia?

Po pierwsze, nabywasz wiedzę 

teoretyczną (wykłady) z jednocze-

sną umiejętnością stosowania jej 

w praktyce (ćwiczenia, praktyki, 

obozy naukowe). W czasie studiów 

poznasz programy komputerowe, 

nowoczesne instrumenty i techni-

ki pomiarów geodezyjnych. Posią-

dziesz umiejętność sporządzania 

map i dokumentacji geodezyjnej 

na podstawie pomiarów tradycyj-

nych, fotogrametrycznych i sateli-

tarnych. Poznasz przepisy prawne 

(ustawy, rozporządzenia, instrukcje 

techniczne), które dotyczą wszyst-

kich prac geodezyjnych.

Po drugie, po ukończeniu stu-

diów i 3-letniej pracy w zawodzie 

możesz przystąpić do zdobywania 

uprawnień z zakresu różnych spe-

cjalizacji w geodezji oraz z wyceny 

nieruchomości.

Po trzecie, mając ukończone stu-

dia możesz założyć własną firmę 

geodezyjną.

Po czwarte, podejmując decyzję 

o wyborze jakiegokolwiek kierun-

ku studiów, nawet nie rozważaj 

możliwości, że poprzestaniesz na 

licencjacie. Od razu rób pełne 

magisterium. Wprowadzenie li-

cencjatu było kompletnym niepo-

rozumieniem, Jeżeli jesteś bystrym 

obserwatorem naszego życia, to 

widzisz ile nieprzemyślanych 

ustaw i rozporządzeń wprowa-

dza się w dobrze funkcjonujące 

już struktury. 

Jakie mam możliwości podjęcia 

pracy w wyuczonym zawodzie 

geodety?

Pytanie jak najbardziej zasadne. 

Nie po to kształciłeś się przez 

5 lat, aby wyjechać z kraju czy 

sprzedawać w warzywniaku! Otóż 

praca dla naszych absolwentów 

jest i będzie. Jakie przesłanki upo-

ważniają do wypowiedzenia tak 

kategorycznego stwierdzenia.

Nasi studenci już w trakcie stu-

diów podejmują prace w państwo-

wych lub prywatnych firmach 

geodezyjnych. Świadczy to o ich 

mobilności i zaradności.

Prowadzą obsługę geodezyjną 

różnych inwestycji na terenach 

miejskich i wiejskich. W trak-

cie studiów poznają takie prace 

geodezyjno-urzędzeniowo-rol-

ne, jak: podziały, rozgraniczenia 

i wywłaszczenia nieruchomości; 

scalenie i podział nieruchomości, 

scalenie gruntów i sporządzenie 

projektu urządzeniowo-rolnego; 

prowadzenie katastru; wycena 

nieruchomości rolnych (a także 

budynkowych i lokalowych).

Z obserwacji procesów gospodar-

czych zachodzących w naszym kra-

ju wynika, że koncentrują się one 

teraz na: budowie autostrad i mo-

dernizacji dróg istniejących, budo-

wie centrów handlowych, budowie 

hoteli i osiedli mieszkaniowych. 

Inwestorzy zagraniczni budują 

parki technologiczne o różnych 

funkcjach i przeznaczeniu.

Festiwal Nauki

Laboratorium geotechniczne
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Natomiast w przestrzeni polskich 

wsi dochodzi do przebudowy ich 

dotychczasowej struktury społecz-

no-gospodarczej. Zjawisko to 

określa się jako wielofunkcyjny 

i zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich.

W tym wszystkim znaczący udział 

ma geodeta. Bez geodety nie jest 

możliwe prowadzenie prac projek-

towych, wykonawczych i inwen-

taryzacyjnych. Oczywiście każda 

mapa jest produktem finalnym 

pracy geodety.

Dobór przedmiotów na naszym 

kierunku studiów jest taki, że 

gwarantuje wiedzę z zakresu 

prac geodezyjnych prowadzo-

nych w miastach, na terenach 

wiejskich (geodezja rolna) oraz 

z taksacji nieruchomości. Daje 

to możliwość wyboru miejsca 

pracy. Znajdziesz ją w firmach, 

w których nazwie figuruje słowo 

„geodezja” ale i w tych, które mają 

własne komórki geodezyjne i za-

trudniają geodetę na etacie. Jeżeli 

jesteś przedsiębiorczy rozpoczniesz 

własną działalność gospodarczą.

Jakie mam szanse otrzymania 

pracy w Uczelni po skończeniu 

kierunku geodezja i kartogra-

fia?

Może wśród Was są tacy, którzy 

mają predyspozycje do pracy na-

ukowej i chcieliby zostać nauczy-

cielami akademickimi. Otóż, su-

gerowałbym zapisanie się do Koła 

Naukowego Geodetów, czytanie 

literatury fachowej w większym 

zakresie niż wymaga to minimum 

programowe, rozeznanie swoich 

zainteresowań naukowych, wy-

chodzenie z własnymi pomysłami 

i inicjatywami badawczymi, zwra-

canie się z wszelkimi pytaniami 

do nauczycieli. Po uzyskaniu stop-

nia magistra lub jeszcze w trakcie 

trwania studiów nalażało by pod-

jąć pracę nad doktoratem. Natu-

ralną rzeczą jest, aby wybitnych 

„własnych” absolwentów zatrud-

niać w jednostkach wydziału.

Drogi Maturzysto,

Życzę trafnego wyboru kierunku 

studiów. Pamiętaj, że studia, to 

jeden z piękniejszych okresów 

Twojego życia. 

dr hab. Wojciech Przegon 

Rzeka Grajcarek – Szczawnica
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Zdjęcia: Edward Kunicki, Adam Mróz, Zbigniew Gajewski

Oferta edukacyjna
W 2008 roku Wydział Ogrodniczy 

obchodził jubileusz 40-lecia swego 

istnienia. Tak długa tradycja stu-

diów ogrodniczych w Krakowie 

wywodząca się jeszcze z Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego sprawia, 

że kadra naukowo-dydaktyczna 

naszego Wydziału posiada duże 

doświadczenie zarówno w dzie-

dzinie kształcenia, jak i prowa-

dzenia różnokierunkowych prac 

badawczych. Program nauczania 

zakłada nie tylko zdobycie wiedzy 

zawodowej, ale także opanowanie 

metodyki wybranych analiz labo-

ratoryjnych i obsługi podstawo-

wych programów komputerowych 

przydatnych w zawodzie oraz 

biegłe opanowanie znajomości 

przynajmniej jednego języka ob-

cego. Oferta edukacyjna Wydziału 

jest bogata i na studiach stacjo-

narnych prowadzonych w syste-

mie dwustopniowym obejmuje 

4 specjalności:

1. Ogrodnictwo z marketin-

giem

Zadaniem tej specjalność jest przy-

gotowane kompetentnych fachow-

ców potrafiących samodzielnie 

prowadzić gospodarstwa ogrod-

nicze z zachowaniem wszelkich 

zasad agrotechniki warunkujących 

osiąganie wysokich standardów 

jakościowych produktów ogrod-

niczych zgodnych z wymogami 

Unii Europejskiej w trzech pod-

stawowych gałęziach ogrodnictwa: 

sadowniczej, warzywniczej i roślin 

ozdobnych, z produkcją nasienną 

i szkółkarską włącznie. Absolwent 

będzie posiadał znajomość zasad 

marketingu, kredytowania, pod-

staw bankowości, prawa gospo-

darczego i prawa pracy oraz praw 

rządzących rynkiem i umiejętność 

jego analizy. 

2. Sztuka ogrodowa

Student tej specjalności oprócz 

wiedzy wymaganej przez standardy 

kształcenia posiądzie umiejętności 

pozwalające mu na wykonywanie 

badań studialnych, opracowań 

projektowych i realizacji w zakre-

sie: zieleni miejskiej i wiejskiej, 

parków i ogrodów w obiektach 

użyteczności publicznej, cmen-

tarzy, obiektów turystycznych, 

wielofunkcyjnych ogrodów przy-

domowych, rewaloryzacji ogrodo-

wych założeń zabytkowych, rekul-

tywacji terenów zdegradowanych, 

zagospodarowania terenów rolni-

czych, oceny oddziaływania inwe-

stycji komunalnych na środowisko 

przyrodnicze pielęgnacji zieleni, 

roślinnych dekoracji wnętrz i bu-

kieciarstwa. 

Charakterystyczny budynek Wydziału Ogrodniczego przy al. 29 Listopada
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3. Agroekologia i ochrona ro-

ślin

Zadaniem tej specjalizacji jest 

dostarczenie studentowi wie-

dzy wymaganej przez standardy 

kształcenia oraz przygotowanie 

absolwenta do prowadzania pro-

dukcji ogrodniczej metodami bez-

piecznymi dla środowiska i konsu-

menta (rolnictwo zrównoważone), 

zapoznanie z wymaganymi aktami 

prawnymi w tym zakresie, obo-

wiązującymi w krajach Unii Eu-

ropejskiej, zdobycie umiejętności 

wykorzystania w produkcji ogrod-

niczej ważnych metod ochrony ro-

ślin przed agrofagami (intensywna 

ochrona roślin), zdobycie wiedzy 

w zakresie ochrony środowiska, ze 

szczególnym uwzględnieniem śro-

dowiska rolniczego.

4. Bioinżynieria

Absolwent oprócz wszystkich 

umiejętności wymaganych przez 

standardy kształcenia na kierun-

ku ogrodnictwo dodatkowo będzie 

dysponował wiedzą teoretyczną 

z zakresu biologii i biofizyki ko-

mórki oraz genetyki molekular-

nej i inżynierii genetycznej oraz 

biotechnologii we współczesnej 

hodowli roślin i nasiennictwie. 

Na studiach II stopnia rozszerzy 

swoją wiedzę z biologii moleku-

larnej, genomiki, cytoembriologii 

i genetycznej modyfikacji orga-

nizmów. Nabędzie umiejętności 

w posługiwaniu się metodami bio-

technologicznymi (markery DNA, 

sekwencjononowanie DNA, tech-

niki kultur in vitro, transformacja 

genetyczna) oraz wykorzystaniem 

ich w pracach naukowych, labo-

ratoriach kontrolnych i diagno-

stycznych.

Warto podjąć studia na Wydziale 

Ogrodniczym, gdyż jego atutami 

są: 

� wysoko wykwalifikowana kadra 

naukowo-dydaktyczna, 

� nowoczesna baza dydaktyczna 

zapewniająca kształcenie stu-

dentów na wysokim poziomie 

zawodowym, 

� wspaniała kolekcja roślin 

ozdobnych (w tym tropikal-

nych), zielarskich i sadowni-

czych,

� stacje doświadczalne, w któ-

rych odbywają się praktyki 

zawodowe pod kierunkiem 

doświadczonych fachowców 

� możliwość odbywania części 

studiów za granicą w ramach 

specjalistycznych programów 

wymiany studentów, 

� szeroko rozbudowana pomoc 

materialna w postaci stypen-

diów socjalnych i naukowych 

� miejsca w domach studenckich 

o wysokim standardzie, 

� możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań naukowych po-

przez działalność w rozmaitych 

sekcjach Koła Naukowego 

Ogrodników, 

� możliwość realizowania się 

w zakresie artystycznym w róż-

norodnych zespołach twór-

czych.

Fragment bogatej kolekcji roślin 

ozdobnych i zielarskich obok 

budynku Wydziału

Wycinek laboratorium Katedry 

Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Studenci w sali ćwiczeń 

Zajęcia praktyczne w ramach 

specjalności sztuka ogrodowa
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Praktyki zawodowe i zajęcia 
terenowe
W procesie kształcenia na Wy-

dziale Ogrodniczym duży nacisk 

jest położony na zdobycie pod-

stawowych umiejętności praktycz-

nych. Ta forma nauczania, która 

jest realizowana poprzez praktyki 

zawodowe i ćwiczenia terenowe 

odbywane zarówno w stacjach 

doświadczalnych wydziału, jak 

i w zaprzyjaźnionych gospodar-

stwach ogrodniczych i zielarskich 

położonych w różnych rejonach 

Polski, jest szczególnie ceniona 

przez studentów, gdyż pozwala 

im na zapoznanie się z  wieloma 

praktycznymi aspektami szeroko 

pojętego ogrodnictwa. Praktyki 

zawodowe odbywają się przede 

wszystkim w stacjach doświad-

czalnych położonych w pobliżu 

Krakowa, m.in. w Garlicy Mu-

rowanej (sadownictwo), w My-

dlnikach (warzywnictwo, rośli-

ny zielarskie, ochrona roślin) 

i w Węgrzcach (ocena odmian 

roślin), a także w Ogrodzie Bo-

tanicznym oraz na kolekcji roślin 

ozdobnych i zielarskich położonej 

na zapleczu budynku Wydziału. 

Dla wszystkich chętnych istnieje 

także możliwość odbycia części 

praktyk w ośrodkach zagranicz-

nych między innymi w Anglii, 

Irlandii, Niemczech, Norwegii 

i innych krajach, gdzie studenci 

mają możliwość poznania zasad 

funkcjonowania gospodarstw 

ogrodniczych różnego typu, ma-

jąc równocześnie okazję do do-

skonalenia swoich umiejętności 

językowych. 

Koło Naukowe Ogrodników
Studenci chętni do poszerzania 

swojej wiedzy i horyzontów my-

ślowych są zaproszeni do działal-

ności w Kole Naukowym Ogrod-

ników mającym bardzo bogatą 

tradycję na tym Wydziale. W jego 

ramach działają sekcje tematycz-

ne, w których prowadzone są 

badania terenowe i laboratoryjne. 

Uzyskane wyniki są prezentowane 

na wydziałowych i ogólnopolskich 

sesjach kół naukowych i publiko-

wane w specjalnych biuletynach. 

Autorzy najlepszych referatów 

otrzymują nagrody. Jedną z form 

działalności kół naukowych są wa-

kacyjne wyjazdy o charakterze ba-

dawczym. Od kilku lat, studenci 

pod opieką pracowników mają 

możliwość prowadzenia własnych 

obserwacji i badań warunków 

naturalnych ukraińskiej części 

Karpat Wschodnich (Czarnoho-

ra), a zwłaszcza występującej tam 

fauny i flory. Wyniki tych badań 

są prezentowane w trakcie sesji 

kół naukowych, które odbywają 

się między innymi na Uniwer-

sytecie Lwowskim. Wyjazdy są 

także szansą poznania kultury 

huculskiej i pogłębienia integracji 

między studentami. 

Dni Owada i Święto Ogrodów
To dwie ważne imprezy kulturalne 

odbywające się corocznie wiosną 

na Wydziale Ogrodniczym.

Poletka warzywnicze w stacji 

doświadczalnej w Mydlnikach

Zajęciach terenowe 

z warzywnictwa

Grupa studentów z Koła 

Naukowego podziwiających 

pasmo Czarnohory

Zapylanie marchwi



31

Wydział Ogrodniczy

„Dni Owada”, początkowo tylko 

o zasięgu lokalnym, od kilku lat 

nabrały już rangi ogólnokrajowej. 

Ta imponująca impreza zainicjo-

wana i kontynuowana przez kie-

rownika Katedry Ochrony Roślin, 

prof. Kazimierza Wiecha cieszy 

się ogromnym zainteresowaniem 

wielkiej 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 nawiązują-

cych do świata owadów i wzięcia 

udziału w licznych konkursach 

tematycznych.

„Święto Ogrodów” to kolejna 

impreza przyciągająca uwagę dużej 

części społeczności Krakowa zaini-

cjowana przez kierownika Katedry 

Roślin Ozdobnych, prof. Annę 

Bach. Podczas zwiedzania impo-

nującej kolekcji roślin ozdobnych, 

zielarskich i sadowniczych (w tym 

winorośli) można skorzystać z fa-

chowych porad ogrodniczych 

udzielanych zarówno przez pra-

cowników Wydziału, jak i studen-

tów. Integralną częścią tej imprezy 

są wykłady o tematyce ogrodniczej 

i zielarskiej wygłaszane przez spe-

cjalistów z danej dziedziny oraz 

warsztaty florystyczne.

Praca po ukończeniu studiów
Możliwości zatrudnienia po ukoń-

czeniu studiów są bardzo szerokie, 

gdyż oferty pracy kierowane do 

absolwentów Wydziału Ogrod-

niczego pochodzą z bardzo wie-

lu dziedzin gospodarki, w tym 

między innymi z: ogrodniczych 

gospodarstw warzywniczych, sa-

downiczych i kwiaciarskich, szkó-

łek drzew i roślin ozdobnych, pra-

cowni kultur in vitro, pieczarkarni, 

chłodni i przechowalni produktów 

ogrodniczych, firm hodowlanych 

i nasiennych zarówno krajowych 

jak i zagranicznych, firm peł-

niących usługi ogrodnicze, firm 

handlowych prowadzących dys-

trybucję materiału ogrodniczego, 

stacji hodowli roślin, stacji oceny 

odmian, stacji chemiczno-rolnicze, 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego, 

przedsiębiorstw zieleni miejskiej, 

giełd ogrodniczych, kwiaciar-

ni, baz surowcowych zakładów 

przetwórstwa owocowo-warzyw-

nego, instytutów naukowych, 

uczelni wyższych, redakcji czaso-

pism ogrodniczych, samorządów 

terytorialne, firm stanowiących 

obudowę ogrodnictwa, urzędów 

celnych. 

Absolwenci Wydziału 
Ogrodniczego
Jest ich bardzo wielu. Co roku 

mury tego Wydziału opuszcza 

wielu absolwentów znajdując 

zatrudnienie w różnych branżach 

gospodarki. Duża część pracuje 

w sektorze związanym z ogrod-

nictwem, a niektórzy osiągnę-

li wysoką pozycję zawodową 

w Polsce. Wszyscy zawsze z du-

Rektor prof. Janusz Żmija podczas 

Dni Owada

„Dni Owada” to impreza adre-

sowana do wszystkich, ale przede 

wszystkich do dzieci i młodzieży

Kolekcja roślin ogrodniczych tuż 

przed otwarciem „Dni Ogrodów”
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mą podkreślają w rozmowach tak 

oficjalnych, jak i prywatnych, że 

są absolwentami Wydziału Ogrod-

niczego ówczesnej Akademii Rol-

niczej w Krakowie. 

Do osób takich należą między 

innymi:

� Tadeusz Mularski – właściciel 

firmy: Grupa Producentów 

Owoców i Warzyw, „Gospo-

darstwo Ogrodnicze T. Mu-

larski”, Sp. z o.o.

� Stanisław Socha – „Garden”, 

Gospodarstwo Ogrodnicze 

w Mielcu

� Cecylia Klimowicz – Gospo-

darstwo Ogrodnicze w Paczy-

nie

� Urszula Moczulska – Zakład 

Ogrodniczy w Przyborowie

� Tadeusz Kusibab – właściciel 

Gospodarstwa Ogrodniczego 

i Laboratorium Kultur In Vi-

tro w Krakowie

� Jan Danek – dyrektor Zakła-

du Doświadczalnego Instytutu 

Sadownictwa i Kwiaciarstwa 

w Brzeznej

� Piotr Loska – redaktor na-

czelny miesięcznika „Hasło 

Ogrodnicze”

� Alicja Cecot – redaktor naczel-

ny dwumiesięcznika „Szkółkar-

stwo”

� Wojciech Wojcieszek – przed-

stawiciel firmy „YARA” (pro-

dukcja nawozów sztucznych)

� Zbigniew Szewczyk – przed-

stawiciel firmy „SYNGETA” 

(nasiona warzyw)

� Jan Skocz – producent warzyw 

z Igołomii i przedstawiciel fir-

my „SEMINIS” (nasiona wa-

rzyw) 

� Wojciech Żak – Państwowa 

Inspekcja Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Kielcach, 

Oddział w Opatowie

� Ewa i Marek Krajewscy – Go-

spodarstwo Ogrodnicze, Kra-

ków

� Stanisław Przydzielski – Go-

spodarstwo Szkółkarskie w Za-

sowie k/Dębicy

� Marta Repelewicz-Szybkow-

ska – przedstawicielka firmy 

De Ruiter Seeds

� Paweł Glanowski – przedsta-

wiciel firmy „BEJO ZADEN” 

(nasiona warzyw)

� Paweł Najbar – dyrektor fir-

my „Najbar” (mechanizacja 

sadownicza i warzywnicza).

Studentki udzielające fachowych 

porad w ramach „Dni Ogrodów”
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Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
(do 2004 r. Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa)

Tekst: dr inż. Anna Szeląg-Sikora

Historia Wydziału
Wydział został wyodrębniony jako 

samodzielna jednostka organiza-

cyjna w 1977 roku z funkcjonu-

jącego przy Wydziale Rolniczym 

Oddziału Mechanizacji i Energe-

tyki Rolnictwa i do 2004 roku 

nosił nazwę Wydziału Techniki 

i Energetyki Rolnictwa. W chwi-

li powołania na Wydziale istniały 

dwa instytuty, a mianowicie:

Instytut Mechanizacji i Energe-

tyki Rolnictwa, 

Instytut Napraw i Organizacji 

Zaplecza Technicznego.

W roku 1993 struktura organi-

zacyjna Wydziału uległa zmianie 

i w miejsce instytutów powołano 

katedry. Obecnie na Wydziale 

funkcjonują następujące jednostki 

organizacyjne:

1. Katedra Inżynierii Rolniczej 

i Informatyki

2. Katedra Eksploatacji Maszyn, 

Ergonomii i Podstaw Rolnic-

twa

3. Katedra Inżynierii Mechanicz-

nej i Agrofizyki

4. Katedra Technicznej Infra-

struktury Wsi

5. Katedra Techniki Rolno-Spo-

żywczej

6. Katedra Energetyki Rolniczej

7. Zespół Laboratoriów Wydzia-

łu.

Wydział ma pełne prawa akade-

mickie, tj. posiada uprawnienia 

do przeprowadzania przewodów 

doktorskich, uprawnienia do prze-

prowadzania przewodów habilita-

cyjnych oraz uprawnienie do wy-

stępowania z wnioskiem o nadanie 

tytułu naukowego profesora.

Kierunki kształcenia
W roku akademickim 2009/2010 

na Wydziale prowadzone są studia 

dwustopniowe. Pierwszy stopień 

(7 semestrów) pozwala rozwijać 

swoje zainteresowania w ramach 

kierunków na specjalnościach:

Kierunek – technika rolnicza 

i leśna:

� techniki informatyczne w go-

spodarce żywnościowej

� technika i energetyka

Kierunek – zarządzanie i inżynie-

ria produkcji

� inżynieria produkcji rolni-

czej

Ukończenie studiów pierwszego 

stopnia pozwala uzyskać tytuł 

zawodowy inżyniera.

Budynek główny Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
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Na drugim stopniu (3 semestry) 

studiów oferowane są następujące 

specjalności:

Kierunek – technika rolnicza 

i leśna:

� ekoenergetyka

� techniki informatyczne w go-

spodarce żywnościowej

� inżynieria rolnicza i spożyw-

cza

Kierunek – zarządzanie i inżynie-

ria produkcji

� inżynieria produkcji rolniczej

� organizacja i logistyka w inży-

nierii produkcji

Ukończenie studiów drugiego 

stopnia pozwala uzyskać tytuł 

zawodowy magistra inżyniera.

Studia podyplomowe:

� Planowanie i zarządzanie ener-

getyka lokalną

� Pozyskiwanie i przetwarzanie 

biomasy na cele energetyczne

Na Wydziale prowadzony jest kurs 

ECDL (European Computer Dri-

ving Licence) dający uprawnienia 

do obsługi komputera ważny na 

całym obszarze UE.

Zgodnie z dyrektywami deklara-

cji Bolońskiej wydział umożliwia 

zainteresowanym kształcenie na 

uczelniach zagranicznych przez co 

najmniej jeden semestr studiów.

Wydział ma dwa Zamiejscowe 

Ośrodki Dydaktyczne kształcące 

na poziomie inżynierskim w  Mi-

lówce (k/ Żywca) woj. śląskie oraz 

w  Smrokowie (k/Słomnik) woj. 

małopolskie.

Uwaga: na studiach niestacjonar-

nych część zajęć dydaktycznych 

odbywa się poprzez internet 

(e-learning).

Rekrutacja
(aktualne informacje na stronie 
www.wa.ur.krakow.pl)
Osobą do kontaktów roboczych 

w sprawie naboru na studia sta-

cjonarne jest dr inż. Urszula Ma-

laga-Toboła, tel. 012 662 46 18, 

urszula.malaga-tobola@ur.kra-

kow.pl

Osobą do kontaktów roboczych 

w sprawie naboru na studia 

niestacjonarne jest dr inż. Anna 

Szeląg-Sikora, tel. 012 662 46 18, 

anna.szelag-sikora@ur.krakow.pl

Warunki przyjęcia:

� na studia stacjonarne i niesta-

cjonarne pierwszego stopnia:

 na podstawie wyników eg-

zaminu dojrzałości (matura) 

z następujących przedmiotów: 

język polski, język obcy oraz 

do wyboru jeden z przed-

miotów: matematyka, fizyka 

z astronomią, informatyka, 

chemia, biologia.

� na studia stacjonarne i niesta-

cjonarne drugiego stopnia: 

 na podstawie: dyplomu ukoń-

czenia studiów inżynierskich 

realizujących minimum pro-

gramowe kierunków studiów: 

technika rolnicza i leśna 

lub zarządzanie i inżynieria 

produkcji (w zależności od 

wybranego kierunku), oraz 

średniej ocen ze studiów in-

żynierskich.

Wyjazd studentów do Republiki 

Czeskiej w ramach współpracy 

międzynarodowej 

Kolektory słoneczne – stanowisko 

badawcze

Laboratorium Katedry Inżynierii 

Mechanicznej i Agrofizyki

Aparatura badawcza do przepro-

wadzania nawigacji równoległej
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Tu zdobędziesz kompetencje 
zawodowe
Szeroki profil wykształcenia ofe-

rowany w ramach kierunku tech-

niki rolniczej i leśnej, wymaga-

jący zgłębiania wiedzy zarówno 

przyrodniczej, jak i technicznej 

zawsze, nawet w najtrudniejszych 

dla rynku pracy latach, dawał ab-

solwentom wydziału szerokie moż-

liwości zatrudnienia. Absolwenci 

przygotowani są do wykonywania 

zadań inżynierskich ukierunko-

wanych na potrzeby gospodarki 

żywnościowej i leśnej. Posiadają 

umiejętności w zakresie eksplo-

atacji obiektów technicznych, 

a także nadzorowania procesów 

oraz systemów produkcyjnych 

i eksploatacyjnych występujących 

w sektorze produkcji i przetwarza-

nia surowców pochodzenia bio-

logicznego. Są przygotowani do 

pracy w przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych oraz w jednostkach 

usługowych i doradczych, prze-

twórstwa rolno-spożywczego i le-

śnictwa, a także w jednostkach go-

spodarczych i administracyjnych, 

w których niezbędna jest wiedza 

techniczna, informatyczna oraz 

umiejętności organizacyjne. 

Dzięki umieszczeniu w programie 

studiów, oprócz przedmiotów kie-

runkowych i zawodowych, takich 

kursów jak języki obce, socjologia 

wsi, techniczna infrastruktura wsi, 

ochrona środowiska, przechowal-

nictwo, urządzenia energetyczne, 

niekonwencjonalne źródła energii, 

technologia produkcji i standary-

zacja biopaliw, zintegrowane źró-

dła ciepła, podstawy technologii 

żywności, robotyzacja, sterowanie 

i wizualizacja procesów technolo-

gicznych, informatyka, inżynieria 

produkcji, inżynieria systemów, 

grafika komputerowa, zasady 

zarządzania przedsiębiorstwem, 

zarządzanie produkcją i usługa-

mi, logistyka, zarządzanie stra-

tegiczne, zarządzanie jakością, 

systemy kontroli produkcji, ra-

chunkowość i finanse, marketing 

oraz różnym pracom projektowym 

– absolwenci kierunków studiów 

posiadają szeroką wiedzę ogólną, 

umiejętność abstrakcyjnego my-

ślenia i formalizowania opisów, 

elastyczność w dostosowaniu się 

do zmieniającej się rzeczywistości 

oraz zdolność do samodzielnego 

zdobywania wiedzy. 

Absolwenci kierunku zarządzanie 

i inżynieria produkcji zdobywają 

umiejętności menadżerskie oraz 

rozwiązywania zagadnień z wybra-

nego zakresu inżynierii produkcji, 

w tym: projektowania nowych 

i nadzorowania istniejących pro-

cesów i systemów produkcyjnych; 

nadzorowania obiektów i syste-

mów zarządzania; zarządzania 

kosztami, finansami i kapitałem; 

zarządzania przedsiębiorstwem; lo-

gistyki; zarządzania inwestycjami 

rzeczowymi; formułowania zadań 

z zakresu technologii zarządzania 

i finansów, transferu technologii 

i innowacyjności.

Absolwenci studiów na Wydziale 

przygotowani są do posługiwania 

Hala udojowa w gospodarstwie 

w Kietrzu współpracującym 

z Wydziałem 

Studenci podczas Ogólnopolskiej 

Sesji Kół Naukowych

Wykorzystanie niekonwencjonal-

nych źródeł energii – montaż pom-

py ciepła w tunelu foliowym

Uroczystość wręczenia dyplomów 

ukończenia studiów



36

się zaawansowaną wiedzą z za-

kresu inżynierii, umożliwiającą 

formułowanie i rozwiązywanie 

problemów technicznych zwią-

zanych infrastrukturą wsi, pro-

dukcją surowcową, z gospodarką 

żywnościową, poza żywnościową 

oraz gospodarką leśną. Absolwen-

ci Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Energetyki znajdują zatrudnie-

nie – lub podejmują samodzielną 

działalność – w zakładach produk-

cyjnych, przetwórczych i usługo-

wych, w instytutach consultingo-

wych (doradztwo) i oświatowych 

a także administracji państwowej 

i samorządowej – zarówno w śro-

dowisku wiejskim i miejskim.

Praktyki studenckie w kraju 
i zagranicą
Studenci studiów inżynierskich 

(I stopnia) i magisterskich (II sto-

pień) odbywają praktyki przewi-

dziane harmonogramem studiów.

Studenci studiów inżynierskich 

(I stopnia) odbywają praktykę 

zawodową w okresie letnim, a tak-

że zajęcia praktyczne w ramach 

przedmiotów kierunkowych. Pra-

-ktyka wakacyjna w wymiarze nie 

mniejszym niż 4 tygodnie może 

być realizowana w gospodarstwach 

i przedsiębiorstwach rolnych oraz 

rolno-spożywczych, a także jed-

nostkach usługowych w kraju 

i zagranicą. 

Studenci studiów II stopnia (ma-

gisterskich) odbywają praktykę 

dyplomową w wymiarze do 4 ty-

godni po I semestrze studiów.

Praktyki to dla naszych studen-

tów nie tylko obowiązek ale przed 

wszystkim okazja nabycia prak-

tycznych umiejętności, a także na-

wiązania kontaktów z przyszłymi 

pracodawcami. 

Działalność społeczności stu-
denckiej – koła naukowe
W trakcie studiów, chętni studen-

ci mogą realizować swoje zainte-

resowania w różnych sekcjach kół 

naukowych. Członkowie istnieją-

cych sekcji zdobywali wielokrot-

nie nagrody na ogólnopolskich 

i międzynarodowych 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 nauko-

wych.

Działalność społeczności 
studenckiej – „Nie samą nauką 
człowiek żyje”
Na Wydziale prężnie działa sa-

morząd studencki, który biorąc 

aktywny udział w działaniach 

organizacyjno-promocyjnych 

corocznie organizuje imprezy 

popularno-naukowe oraz rajdy 

turystyczne, wycieczki studenc-

kie.

Wyjazdy studyjne umożliwiają po-

znanie zakładów wytwórczych, za-

kładów produkcyjnych, technicz-

nej infrastruktury wsi czy techniki 

Obóz naukowy w Bystrej Śląskiej

Licznie uczęszczany coroczny zjazd 

absolwentów 

Podczas obozu naukowego trzeba 

też odpocząć…

Zajęcia terenowe z przedmiotu 

projektowanie infrastruktury 

technicznej



37

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

spożywczej. Na uwagę zasługuje 

również organizowany w czasie 

trwania juwenaliów, Dzień Me-

chanizatora, który dla naszych 

studentów jest szczególną okazją 

do wspólnej zabawy.

Stowarzyszenie absolwentów
...świetni wykładowcy, dobre za-

plecze dydaktyczne, bogaty pro-

gram praktyk i wyjazdów zagra-

nicznych oraz przede wszystkim 

niepowtarzalna atmosfera, oto 

dlaczego warto studiować na na-

szym Wydziale – w takim duchu 

wypowiada się wielu studentów 

i absolwentów. Dla potwierdze-

nia tych słów od kilku już lat 

w połowie maja przyjeżdżają na 

zjazdy absolwentów, podzielić 

się radościami i troskami życia 

rodzinnego, ale również często 

zaprezentować swoje osiągnięcia 

zawodowe, gdyż zjazdy związane 

są z pokazami sprzętu rolniczego 

oraz wykładami i prezentacjami, 

które mogą zainspirować w pracy 

zawodowej. 

Przyszłość absolwentów – praca
Interdyscyplinarne wykształcenie 

absolwentów pozwala im podjąć 

pracę w: sektorze usług technicz-

nych, przemyśle spożywczym, 

sektorze produkcji rolniczej, 

zakładach projektujących i pro-

dukujących maszyny rolnicze, 

leśne i przemysłu spożywczego, 

placówkach doradztwa rolniczego, 

administracji państwowej i tere-

nowej oraz szkolnictwie.

Szerokie możliwości zatrudnienia 

naszych absolwentów wynikają 

z elastycznego modelu kształce-

nia dając obok wiedzy zawodowej 

rozległą wiedzę ogólną odpowia-

dającą wymogom obowiązującym 

w Unii Europejskiej.

Co roku, liczna grupa absolwen-

tów naszego wydziału kontynuuje 

swą edukację na studiach dokto-

ranckich w trakcie których reali-

zuje pracę doktorską na naszym 

wydziale. 

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 studia 

na Wydziale Inżynierii Produkcji 

i Energetyki to będziecie tu wra-

cać z przyjemnością związani wie-

loletnimi 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 stara-

jąc się o pracę nie muszą liczyć 

tylko na szczęście, bowiem będąc 

absolwentami naszego Wydziału 

posiadają odpowiednie kwalifika-

cje poparte wiedzą zarówno mery-

toryczna jak i praktyczną. 

Dlatego nauczeni doświadczeniem 

naszych dotychczasowych absol-

wentów wiemy, że:

Nasi absolwenci mogą 

śmiało patrzeć w przyszłość, 

Naszych absolwentów praca 

sama szuka !!!

Prezentacja biopaliw podczas 

Festiwalu Nauki 

Studenci naszego wydziału śmiało 

patrzą w przyszłość !!!
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Wydział Technologii Żywności
Tekst: dr inż. Wiktor Berski, prof. dr hab. inż. Marek Sikora

„NIE ŻYJEMY ABY JEŚĆ, 

ALE JEMY ABY ŻYĆ” 

– Jeżeli chcesz trafiać 

do serc ludzi poprzez 

żołądek to przyjdź do nas. 

U nas dowiesz się wszyst-

kiego na temat żywności 

i żywienia człowieka. 

Technologia Żywności łączy w so-

bie zagadnienia z zakresu szeroko 

pojętych nauk przyrodniczych, 

technicznych oraz aspekty eko-

nomiczne i prawne dotyczące 

żywności i żywienia człowieka. 

W ramach wydziału działają dwa 

kierunki: technologia żywności 

i żywienie człowieka oraz towa-

roznawstwo. Kierunek technolo-

gia żywności i żywienie człowieka 

ma trzy specjalności: technologia 

żywności, żywienie człowieka oraz 

jakość i bezpieczeństwo żywności, 

natomiast kierunek towaroznaw-

stwo ma jedną specjalność – towa-

roznawstwo żywności. W nowo-

czesnym budynku wydziału zloka-

lizowanym przy ul. Balickiej 122, 

wyposażonym w nowoczesną 

aparaturę prowadzone są zajęcia 

w komfortowych warunkach. Na 

miejscu studenci mają do swojej 

dyspozycji bibliotekę z dostępem 

do baz danych, pracownie kom-

puterowe z dostępem do interne-

tu, barek spożywczy, a także kiosk 

oraz automaty serwujące napoje 

i słodycze.

W trakcie studiów na Wydziale 

student zdobywa szeroką wiedzę 

z zakresu przedmiotów ścisłych 

oraz zawodowych, by po ich 

ukończeniu podjąć pracę w branży 

spożywczo-gastronomicznej, lub 

też w instytucjach kontrolujących 

i nadzorujących produkcję i dys-

trybucją żywności. Budynek Wydziału 
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Zajęcia w trakcie pierwszych se-

mestrów są jednakowe dla wszyst-

kich. Z czasem, po podziale na 

tzw. specjalizacje studenci są dzie-

leni na mniejsze grupy, a profil za-

jęć jest dostosowany do wymogów 

wybranej specjalizacji (takiej jak: 

przetwórstwo owoców i warzyw, 

analiza żywności czy technologia 

węglowodanów). 

Studia są zoorganizowane w syste-

mie dwustopniowym. Po ukończe-

niu pierwszego stopnia absolwent 

uzyskuje tytuł zawodowy inżynie-

ra i może kontynuować naukę na 

studiach magisterskich.

W ciągu pierwszych lat studiów 

prowadzi się m.in. zajęcia z che-

mii, matematyki, fizyki, bioche-

mii, maszynoznawstwa. Zdoby-

wana później wiedza z zakresu 

technologii żywności i żywienia 

ma wymiar praktyczny, przydaje 

się zarówno w pracy jak i w życiu 

codziennym. Najciekawszy okres 

studiów zaczyna się na trzecim 

roku, po wprowadzeniu przed-

miotów związanych z technolo-

giami produkcji poszczególnych 

rodzajów żywności, takimi jak: 

mleczarstwo, czy technologia 

fermentacyjna. Dużą zaletą jest 

spora ilość ćwiczeń laboratoryj-

nych, w trakcie, których poznaje 

się przebieg procesów produkcyj-

nych, charakterystycznych dla 

różnych gałęzi przemysłu spo-

żywczego, czy też metod analizy 

surowców oraz produktów. Duże 

zainteresowanie zawsze wzbudza 

także analiza organoleptyczna 

różnych wyrobów przemysłu 

spożywczego.

Po drugim roku organizuje się dla 

studentów „praktyki objazdowe”, 

w trakcie których zapoznają się 

z pracą różnych zakładów pro-

dukujących żywność. Praktyki 

te pozwalają obejrzeć „od środka” 

zakłady produkcyjne oraz poznać 

specyfikę poszczególnych branż 

przemysłu spożywczego. 

Studenci od pierwszego roku 

studiów mogą brać udział w pro-

wadzeniu prac naukowych, pod 

opieką pracowników wydziału 

w ramach studenckiego koła na-

ukowego Technologów Żywności. 

Organizowane są sesje naukowe, 

podczas których studenci prezen-

tują swoje osiągnięcia. 

Studenci Wydziału Technologii 

Żywności mają możliwość od-

bycia praktyk oraz studiowania 

w kilku zagranicznych ośrodkach. 

Obecnie możliwe są wyjazdy do 

ośrodków w Adanie (Turcja), 

Gandawie (Belgia), Kopenhadze 

(Dania), Pardubicach (Republi-

ka Czeska), Lyonie (Francja), 

czy Wiedniu (Austria). Oferta 

możliwości wyjazdu ciągle się 

poszerza, w związku z nawiązy-

waniem współpracy z kolejnymi 

uczelniami.

Na Wydziale organizuje się szko-

lenia oraz studia podyplomowe, 

na których można podnosić swoje 

kwalifikacje zawodowe. Ponadto 

przy Wydziale działają organi-

zacje powiązane z przemysłem 

spożywczym, takie jak: Polskie 

Wygląd zewnętrzny budynków 

Wydziału Technologii Żywności

Pracownicy Wydziału podczas 

Festiwalu Nauki

Podczas otwarcia Małopolskiego 

Centrum Monitoringu i Atestacji 

Żywności
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Towarzystwo Technologów Żyw-

ności (PTTŻ) czy Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Przemy-

słu Spożywczego (SITSPOZ). Ta 

ostatnia organizacja rokrocznie 

organizuje konkurs im. „Profe-

sora Franciszka Nowotnego” na 

najlepsza pracę magisterską. 

Przy dobrej organizacji czasu 

podczas studiów, można z powo-

dzeniem pogodzić naukę i pracę. 

Dzięki temu można nie tylko pod-

reperować swój budżet, ale także 

zdobywać cenne doświadczenie, 

które później będzie procentować 

w samodzielnym życiu. 

Studia to najprzyjemniejszy okres 

w życiu. Właśnie wtedy poznaje-

my ludzi wywodzących się z róż-

nych środowisk, mających czasa-

mi zupełnie odmienne podejście 

do spraw, które wydawać by się 

mogły oczywiste. Kierownictwo 

Wydziału organizuje Bal Tech-

nologa, podczas którego można 

poznać nowych ludzi i zawrzeć 

bliższe znajomości przy wspólnej 

zabawie. Właśnie te nieformalne 

spotkania pozwalają na scemento-

wanie znajomości, które w przy-

szłości mogą okazać się bardzo 

przydatne. Naszym atutem jest 

fakt, że znajdujemy się w Kró-

lewskim Krakowie, gdzie każdy 

kamień ma swoją historię i ciągle 

coś się dzieje. Tutaj nie można się 

nudzić.

Absolwenci Wydziału znajdują 

zatrudnienie na różnych odpo-

wiedzialnych i dobrze płatnych 

stanowiskach w zakładach prze-

mysłu spożywczego, jako nauczy-

ciele w szkołach o profilu gastro-

nomicznych, jako dietetycy, czy 

też w instytucjach prowadzących 

nadzór nad jakością i bezpieczeń-

stwem żywności (Sanepid, Pań-

stwowa Inspekcja Handlowa). 

Studenci podczas ćwiczeń

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału

Laboratorium WTŻ
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Oto kilka opinii na temat stu-

diów na Wydziale Technologii 

Żywności.

Renata Zając (studentka V roku)
Na Wydział Technologii Żywności 

dostałam się po liceum ogólno-

kształcącym. Ponieważ ukończyłam 

klasę o profilu biologiczno-che-

micznym, łatwiej mi było poradzić 

sobie z dużą ilością zajęć z chemii, 

w trakcie pierwszych lat studiów. 

Pewnym zaskoczeniem dla mnie 

była spora „dawka” przedmiotów 

technicznych, jednak z czasem 

okazały się one przydatne, gdyż 

ułatwiały one przyswajanie za-

gadnień, z jakimi zetknęłam się 

w ciągu studiów. 

Może kilka słów o kadrze wy-

działu. Należałoby wspomnieć 

o ówczesnej Pani Prodziekan ds. 

Studenckich, która jest osobą 

niezmiernie życzliwą i ugodową. 

Wykładowcy są przyjaźnie na-

stawieni, choć wiadomo zdarzają 

się wyjątki. W trakcie studiów 

nie stanowiło dla mnie proble-

mu łączenie obowiązków studenta 

z pracą w restauracji. Zresztą fakt 

posiadania ważnych badan sanitar-

no-epidemiologicznych jest dużym 

ułatwieniem w staraniu się o pracę 

w branży gastronomicznej. 

Witold Muszyński (absolwent)
Zapotrzebowanie na absolwentów 

Technologii Żywności jest spore 

i będzie rosło, ponieważ branża 

przetwórstwa spożywczego rozwi-

ja się, co jest związane z rosnącą 

konsumpcją, jak również z po-

szukiwaniem przez producentów 

rynków zbytu za granicą. Myślę, 

że bardzo ważna dla studenta jest 

praca w czasie studiów, dzięki któ-

rej może uczyć się samodzielności 

i wielu innych pozytywnych cech. 

Ja pracowałem w czasie studiów 

i nie ukrywam, że nie wszyst-

kim profesorom na Uczelni to 

się podobało, choć mnie bardzo 

pomogło w znalezieniu pracy. 

Obecnie pracuję jako Product 

Manager w Browarze. Pomimo 

faktu, że moja obecna praca nie 

wiąże się z technologią żywności 

w sensie dosłownym, a raczej 

z koordynacją pracy kilku dzia-

łów przy wprowadzaniu nowych 

wyrobów, jednakże posiadanie 

wiedzy technicznej i wszech-

stronnego wykształcenia jest mi 

niezwykle przydatne. Wcześniej 

pracowałem jako technolog w fir-

mie produkującej dodatki do 

przetwórstwa mięsnego, w której 

w pełni wykorzystywałem wiedzę 

nabytą w okresie studiów (zwłasz-

cza z technologii mięsa). Student 

również musi także zadbać sam 

o naukę języków obcych. U nas 

w Uczelni podobała mi się 

bardzo elastyczność pani prof. 

Genowefy Bonczar, dzięki której 

nie tylko ja, ale i wielu moich ko-

legów i koleżanek mogło wyjechać 

w celach zarobkowych i języko-

wych za granicę. Podczas studiów, 

oprócz nauki miałem możliwość 

zawarcia wspaniałych znajomości, 

które pielęgnuję nadal. Odwie-

Dni Nauki organizowane przez 

Wydział Technologii Żywności

Wręczanie dyplomów podczas 

inauguracji na WTŻ

Zdjęcia z Balu Magistranta 

zorganizowanego przez WTŻ

Zajęcia laboratoryjne
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dzamy się na weselach i różnych 

imprezach, kiedy tylko nadarzy 

się okazja. Myślę, że to jest duży 

plus tej Uczelni. Bal Technologa 

również jest tym, czym można się 

pochwalić. Podsumowując, dzięki 

studiom na Wydziale Technologii 

Żywności zawarłem wspaniałe zna-

jomości, miałem możliwość pracy 

(niestety nie bez przeszkód) oraz 

brałem udział w niezapomnianych 

imprezach w stolicy studenckiej 

Polski. 

Paulina Wrona, absolwentka 
WTŻ, obecnie słuchaczka 
studium doktoranckiego
Studia na Wydziale Technologii 

Żywności są bardzo ciekawe, 

przede wszystkim dlatego, że 

dotyczą tematów bardzo bliskich 

każdemu człowiekowi – żywności. 

Zdobyta wiedza daje możliwość 

zdobycia atrakcyjnej pracy, w róż-

nych gałęziach przemysłu spożyw-

czego, na różnych stanowiskach 

– w produkcji lub kontroli jako-

ści. Poza tym nabytą wiedzę moż-

na wykorzystywać w codziennym 

życiu. W trakcie studiów można 

odbywać praktyki w zakładach 

przemysłu spożywczego poza 

granicami Polski, np. w Irlandii, 

Holandii czy w Wielkiej Bryta-

nii. Po ukończeniu studiów każdy 

absolwent Wydziału Technologii 

Żywności wie, jak prawidłowo 

i zdrowo się odżywiać, w ja-

ki sposób wspomagać leczenie 

różnych chorób odpowiednią 

dietą i jak działa jego organizm. 

Oprócz tego, zajęcia odbywają 

się w nowym budynku, w salach 

i laboratoriach wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt. Zajęcia 

są bardzo interesujące, dotyczą 

każdego rodzaju żywności. Wielu 

produktów spożywczych można 

spróbować w trakcie ćwiczeń lub 

zbadać przyniesione przez siebie 

produkty. Prowadzący są mili 

i pomocni, a zajęcia są prowadzo-

ne w przyjaznej atmosferze. 

Anonimowa absolwentka
Technologia żywności jest nie-

wątpliwie jednym z ciekawszych 

kierunków, oferowanych przez 

szkolnictwo wyższe. Zdecydo-

wanie są to studia dla osób, 

które zainteresowane są zarówno 

sposobem odżywiania (układa-

niem diet, działaniem profilak-

tycznym wybranych surowców 

spożywczych, dietoterapią), jak 

i przygotowaniem oraz przetwa-

rzaniem surowców spożywczych 

łącznie z kontrolą jakości tych 

produktów. 

Wydział Technologii Żywności na 

Uniwersytecie Rolniczym w Kra-

kowie oferuje bardzo ciekawy 

program studiów, w którym obok 

przedmiotów ścisłych i biologicz-

nych, prowadzone są przedmioty 

technologiczne pozwalające na 

dobre poznanie poszczególnych 

branży przemysłu spożywczego. 

Niezaprzeczalnie znaczącym atu-

tem wydziału jest nowoczesny 

budynek, wyposażony w specja-

listyczny sprzęt zarówno labo-

ratoryjny, jak i przemysłowy, co 

dodatkowo sprawia, że zajęcia są 

interesujące i pozwalają na pozna-

nie współczesnych metod badaw-

czych i innowacyjnych technologii 

produkcji. 

Miła i przyjazna atmosfera, po-

mimo wymagań stawianych przez 

wykładowców sprawia, że studio-

wanie staje się satysfakcjonujące. 

Osoby, które chcą rozwijać swo-

je umiejętności i zainteresowa-

nia, mogą wykazać się aktywną 

działalnością w Kole Naukowym 

Technologii Żywności, bądź in-

nych licznych organizacjach 

studenckich, działających przy 

Uniwersytecie Rolniczym w Kra-

kowie. 

Bal technologa zorganizowany 

przez WTŻ

Kierownik Dziekanatu 

mgr Renata Szwalec-Gurba 
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Biotechnologia 
– Studia Międzywydziałowe
Tekst: mgr Aneta Ślusarczyk, mgr inż. Ewa Podstawska

Oferta edukacyjna
Biotechnologia to ważna i no-

woczesna gałąź nauki i przemy-

słu, która łączy różne dyscypliny 

naukowe takie jak: genetykę, 

biologię, inżynierię genetyczną, 

mikrobiologię, medycynę, immu-

nologię, biochemię, informatykę 

i inne. Biotechnologia szeroko 

wkroczyła w nasze codzienne 

życie dostarczając nowych war-

tościowych produktów. Metody 

biotechnologiczne stosuje się 

w medycynie, ochronie środo-

wiska naturalnego, rolnictwie, 

jak również w wielu gałęziach 

przemysłu. Rozwój biotechnologii 

wymaga kształcenia specjalistów, 

o wysokich kwalifikacjach. 

Studia na tym kierunku obej-

mują:

1. Przedmioty kształcenia ogól-

nego: język obcy, podstawy 

prawa, informatyka, podstawy 

bezpieczeństwa pracy i ergono-

mii, inne.

2. Przedmioty podstawowe: 

matematyka, statystyka, fizy-

ka, biofizyka, chemia ogólna, 

fizyczna i organiczna.

3. Przedmioty kierunkowe: bio-

chemia, biologia molekularna, 

inżynieria genetyczna i biopro-

cesowa, mikrobiologia, trans-

genika roślin i zwierząt, biolo-

gia komórki, kultury tkankowe 

i komórkowe roślin i zwierząt 

oraz inne.

4. Przedmioty kierunkowe do 

wyboru: wirusologia, enzymo-

logia, immunologia, biotech-

nologia w medycynie, ochrona 

środowiska oraz inne.

Studenci, oprócz programu pod-

stawowego, mają także możliwość 

wyboru szerokiej gamy przedmio-

tów (między innymi: podstaw 

produkcji żywności, immunologii, 

cytogenetyki, biochemii zwierząt, 

mechanizmów regulacji ekspresji 

genów, rozrodu zwierząt, embrio-

logii i rozmnażania roślin, techno-

logii enzymów, kultur zwierzęcych 

in vitro i inne) poszerzających ich 

wiedzę w różnych dziedzinach 

nauk przyrodniczych.

Biotechnologia to nie tylko wy-

kłady, ale przede wszystkim ćwi-

czenia, na których studenci mają 

możliwość praktycznego opano-

wania wiedzy i zapoznania się 

z najnowszą aparaturą i sprzętem 

laboratoryjnym. Studenci samo-

dzielnie wykonują m.in.: izolację 

i amplifikację DNA, oczyszczanie 

i elektroforezę białek, transforma-

Ćwiczenia laboratoryjne 

na różnych specjalizacjach
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cję bakterii i roślin, analizy mikro-

biologiczne. Uczestniczą również 

w eksperymentach i badaniach 

naukowych prowadzonych w ka-

tedrach i zakładach Uniwersytetu 

Rolniczego. Dużym atutem zajęć 

dla studentów Biotechnologii są 

profesjonalnie wyposażone labo-

ratoria oraz nowoczesna aparatura 

badawcza. 

W trakcie studiów studenci od-

bywają 4-tygodniową praktykę 

zawodową w różnych firmach 

o profilu biotechnologicznym. Ist-

nieje również możliwość odbycia 

stażu w wiodących instytucjach 

biotechnologicznych w Polsce i za 

granicą. 

Studenci biotechnologii w celu 

poszerzenia swoich zaintereso-

wań, mogą działać w Kole Na-

ukowym Biotechnologów „Helisa”, 

w ramach którego istnieją sekcje 

tematyczne m.in.: genetyki mo-

lekularnej, biochemii, mikrobio-

logii, kultur in vitro, technologii 

fermentacji, biotechnologii me-

dycznej. Członkowie Koła biorą 

udział w obozach naukowych (Za-

woja, Babiogórski Park Narodo-

wy, Stare Kiejkuty nad jeziorem 

Wałpusza), dofinansowywanych 

z funduszy uczelnianych. Oprócz 

tego studenci w ramach działal-

ności koła przedstawiają ważne 

wydarzenia naukowe opierając 

się na najnowszych publikacjach 

z dziedziny biotechnologii. Ponad-

to przygotowują seminaria, zwie-

dzają placówki naukowe, firmy 

biotechnologiczne oraz laboratoria. 

Najaktywniejsi studenci otrzymują 

nagrody rzeczowe i pieniężne. 

Ważnym elementem kształce-

nia jest możliwość skorzystania 

z międzynarodowych programów 

„Socrates – Erasmus”, a także 

z programu krajowej wymiany 

studentów MostAR. Studenci 

wyjeżdżają na jeden lub dwa se-

mestry do renomowanych uczelni 

w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii 

oraz Francji. W ciągu ostatnich 

trzech lat 25 studentów (to jest 

około 10%) przebywało lub wciąż 

przebywa za granicą w ramach 

unijnych programów. 

Interesującą formą kształcenia są 

także wyjazdy studyjne, do zna-

nych ośrodków naukowych i firm 

biotechnologicznych. Dotychczas 

studenci odwiedzili m.in.: pra-

cownie biotechnologiczne SGGW, 

Instytutu Genetyki i Hodowli 

Zwierząt w Jastrzębcu, Instytutu 

Dendrologii PAN w Kórniku, 

Państwowego Instytutu Wetery-

narii w Puławach oraz Instytutu 

Energii Atomowej w Świerku. 

Wyjazdy te są dobrą okazją do 

nawiązania kontaktów i poznania 

przyszłych pracodawców. 

Studia biotechnologiczne to nie 

tylko nauka, ale także aktywny 

udział w takich imprezach uczel-

nianych jak: „Bal Beana”, „Bal Bio-

technologa”, „Międzywydziałowy 

Turniej Artystyczny”. Oprócz tego 

studenci na terenie uczelni mogą 

korzystać z sali gimnastycznej, si-

łowni, oraz uczestniczą w obozach 

sportowych. 

Studenci podczas ćwiczeń 

laboratoryjnych

Festiwal Nauki w Krakowie 2008 r.
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Warto także wspomnieć o warszta-

tach Biotechnologicznych w Lanc-

koronie, warsztatach dotyczących 

aktywnego poszukiwania pracy 

w branży biotechnologicznej, Fe- 

stiwalu Nauki oraz licznych se-

sjach referatowych, konferencjach 

krajowych i międzynarodowych, 

w których czynnie uczestniczą stu-

denci Biotechnologii. Głównym 

celem wyjazdów jest prezentacja 

osiągnięć naukowych studentów, 

realizujących tematykę biotech-

nologiczną w katedrach i zakła-

dach naszej Uczelni, jak również 

w innych jednostkach naukowych 

Krakowa. 

Studiowanie na kierunku bio-

technologia wymaga dużo pracy 

i poświęcenia, ale korzyści, czyli 

ogromna wiedza, szerokie spek-

trum umiejętności, a w efekcie ła-

twość znalezienia ciekawej pracy, 

rekompensują wszystkie włożone 

wysiłki. Obrazują to opinie niektó-

rych studentów tego kierunku:

„Jestem studentem II roku bio-

technologii. Nie żałuję tego, że 

wybrałem akurat takie studia, na 

tej uczelni. Kierunek jest intere-

sujący, rozwijający wszechstronnie. 

Nie jest to kierunek łatwy, wymaga 

cierpliwości, zaangażowania i wielu 

spędzonych godzin, a czasami dni 

nad książkami. Jednak trzeba sobie 

zdać sprawę, że jest to pewna przy-

szłość, a trud i wysiłek na pewno 

nie pójdą na marne”.

„Według mnie biotechnologia 

jest naprawdę dobrym wyborem. 

Co prawda na początku jest cięż-

ko, zwłaszcza jeśli ma się zaległości 

z zakresu matematyki czy fizyki, 

jednak da się je nadrobić. Wiem 

sama po sobie, że z humanistycz-

nego liceum spokojnie z odrobiną 

samozaparcia da się przetrwać. Jed-

ną jednak rzeczą, na którą trzeba 

uczulić to jest fakt, iż pierwszy se-

mestr może niejako odstraszać mło-

dych studentów. Przepełniony jest 

zajęciami typowo ścisłymi – ma-

tematyka, fizyka i chemia z za-

kresu teorii i ćwiczeń. Natomiast 

na drugim semestrze dochodzi już 

biologia komórki. Zaczyna się po 

prostu coś dziać, bardziej wdraża-

my się w praktyczny aspekt studiów. 

Ze swojej strony bardzo polecam 

tę Uczelnię, naprawdę fachowi 

prowadzący, przyjaźni ludzie no 

i niepowtarzalny klimat”. 

„Zaletą Uczelni jest to, że przygo-

towuje nie tylko do teoretycznego 

i naukowego traktowania i wy-

korzystywania biotechnologii, ale 

daje możliwość specjalizowania się 

w przedmiotach inżynieryjnych, 

które współczesne zdobycze bio-

technologii pozwalają zastosować 

w przemyśle, a więc zrealizować 

ostatni etap wdrażania pomysłu 

– od odkrycia naukowego do jego 

zastosowania w przemyśle”.

Absolwenci tego kierunku otrzy-

mują tytuł inżyniera lub magistra 

inżyniera biotechnologii o specjal-

ności biotechnologia stosowana.

Osoba posiadająca dyplom mgr 

Obóz naukowy, Stare Kiejkuty

Wyjazdy studyjne do zakładów 

i ośrodków związanych 

z biotechnologią
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inż. biotechnologii ma możliwość 

podjęcia pracy zawodowej w pla-

cówkach naukowych i różnego 

rodzaju laboratoriach wykorzy-

stujących materiał biologiczny 

jako przedmiot badań, analityki, 

kontroli i diagnostyki. Absolwenci 

mogą również podejmować pra-

cę zawodową w różnych działach 

produkcji roślinnej i zwierzęcej 

oraz przemysłach rolno-spożyw-

czym, farmaceutycznym, w ochro-

nie zdrowia i środowiska natural-

nego. Posiadają także umiejętność 

organizacji procesów produkcyj-

nych i prowadzenia rozliczeń fi-

nansowych.

Opinie absolwentów na temat 
odbytych studiów na Biotech-
nologii:
„Na biotechnologii żywności uczą 

przede wszystkim biochemii, czyli 

biochemii żywności, enzymologii 

żywności, toksykologii, analizy żyw-

ności. Jest kilka ciekawych przed-

miotów związanych z żywieniem 

człowieka, czyli wszystko o prawi-

dłowym żywieniu, wpływie różnych 

związków na organizm człowieka, 

itp. Sporo jak na tą specjalizację 

jest też przedmiotów związanych 

z biologią molekularną: transgeni-

ka, markery molekularne, genomi-

ka, transdukcja sygnałów. Oprócz 

tego różne technologie fermenta-

cji, produkcja piwa, fermentacje 

w przemyśle mleczarskim. Zakres 

przedmiotów jest więc bardzo 

szeroki, na pewno nie jest nudno, 

chociaż w sesji bywa ciężko. Jako 

że większość przedmiotów powią-

zana jest z biochemią, a ćwicze-

nia odbywają się w laboratoriach 

biochemicznych, największe obycie 

w pracy laboratoryjnej mają osoby 

właśnie po tej specjalizacji”.

Absolwent 

Warsztaty Biotechnologiczne 

– Lanckorona 2006 i 2008

Absolwenci biotechnologii
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„Studiowałem biotechnologię w 

Uniwersytecie Rolniczym i bardzo 

mi się podobało. Dzięki tym stu-

diom nauczyłem się samodzielno-

ści (a to jest najważniejsze). Mam 

paru znajomych na Uniwersytecie 

Jagiellońskim i z tego co się orientu-

ję, to tam biotechnologia ma profil 

biologii molekularnej. Większość 

absolwentów biotechnologii UJ 

zostaje naukowcami. Natomiast, 

jeżeli ktoś chce pracować (np. 

w browarach, stacji hodowli roślin), 

to lepiej wybrać UR”. 

Kubak 

„Jestem tegoroczną absolwentką 

biotechnologii na UR. 

Młodsze koleżanki i kolegów mogę 

zapewnić, że to był dobry wybór. 

W klasie maturalnej rozważałam 

czy wybrać Uniwersytet Jagielloński 

czy Uniwersytet Rolniczy? 

Wiadomo, UJ większy prestiż, 

więcej teorii, ale wybrałam UR. 

Dlaczego? Ponieważ wiedzę teore-

tyczną mogę zdobywać i poszerzać 

samodzielnie. Wszyscy studenci 

mają taką samą możliwość ko-

rzystania z bibliotek i internetu. 

Mogę chodzić na interesujące mnie 

wykłady na UJ. UR dał mi możli-

wość zdobycia wiedzy praktycznej, 

którą trudno byłoby zdobyć w in-

ny sposób. Mnóstwo laboratoriów 

i ćwiczeń wykonywanych „wła-

snymi rękami” – oto atuty naszej 

Uczelni. Dlatego tym spragnionym 

eksperymentów polecam UR”.

Absolwentka

Podstawowe atuty Biotechnologii to:
� doświadczona kadra profesorska wspierana, przez młodych pracow-

ników naukowych, zarówno z Uniwersytetu Rolniczego, jak i wielu 

innych uczelni krakowskich (Uniwersytet Jagielloński, Collegium 

Medicum UJ, Papieska Akademia Teologiczna) oraz Polskiej Aka-

demii Nauk i Instytutu Zootechniki,

� nowoczesny ciągle modyfikowany program dydaktyczny z dużą 

liczbą przedmiotów uwzględniających najnowsze osiągnięcia nauk 

biologicznych,

� praktyczne opanowanie przez studentów specjalistycznych technik 

biotechnologicznych,

� możliwość odbywania części studiów za granicą w ramach progra-

mów wymiany studentów,

� szeroko rozbudowana pomoc materialna w postaci stypendiów so-

cjalnych, naukowych oraz studiów zamawianych, 

� możliwość poszerzania wiedzy poprzez działalność w Kole Nauko-

wym Biotechnologów „Helisa”.

Tak więc mottem studentów Biotechnologii jest hasło:

Biotechnologia UR to jest to!!!
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Przemysław, I rok, 
Wydział Leśny
1. Lubię swój kierunek studiów, 

ponieważ jest on w dużej czę-

ści zgodny z moimi zaintere-

sowaniami.

2. Na moim kierunku studiuje 

się dosyć ciekawie, prowadzący 

potrafią często zainteresować 

tym co mają studentom do 

przekazania. Ciekawie zapo-

wiadają się również (ale to 

w perspektywie przyszłości) 

zajęcia terenowe.

3. Na UR warto studiować, gdyż 

Uczelnia posiada dobrze wy-

kwalifikowaną kadrę dydak-

tyczną jak również unikatowe 

kierunki.

4. Studia są raczej trudne, ale wy-

daje się że można sobie z tym  

radzić poprzez pomoc kole-

gów, chodzenie na konsultacje 

do prowadzących wykłady lub 

ćwiczenia. Samemu też trzeba 

pracować.

5. Poza Uczelnią znajduję czas 

na rozwijanie swoich zainte-

resowań, czasem też na przy-

jemności.

6. Studia pozwalają mi rozwijać 

swoją osobowość, charakter, 

wgłębiać się w interesujące dla 

mnie dziedziny nauki. Po ich 

ukończeniu chciałbym podjąć 

pracę w zawodzie, do którego 

mnie przygotowują.

Jolanta Kukulska, V rok Techniki 

Rolniczej i Leśnej (WIPiE)

1. Tak lubię swój kierunek stu-

diów, ponieważ różnorodność 

przedmiotów z jakimi stykam 

się w trakcie studiów stwarza 

mi duże możliwości zawodo-

we, znacznie większe niż na 

studiach stricte humanistycz-

nych czy przyrodniczych. 

2. Studia na kierunku technika 

rolnicza i leśna to nie studia 

bardzo twórcze. Są to studia 

inżynierskie, które uczą jak 

radzić sobie z problemami. 

Zmuszają do myślenia i sa-

modzielnego poszukiwania 

rozwiązania danego problemu. 

Poza tym studiuję na wydziale, 

który jest bardzo mały i wszy-

scy się znają. Nie ma anoni-

mowych studentów – każdy 

pracuje na swoja markę.

3. Uniwersytet Rolniczy jest 

specyficzną szkoła wyższą. 

Jest to Uczelnia, która nie 

stwarza barier na linii student 

– profesor. Niezależnie czy się 

studiuje zootechnikę, zarządza-

nie i marketing, czy technikę 

rolniczą ma się to samo wraże-

nie że profesor jest zawsze dla 

Poprosiliśmy studentów 
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie o odpowiedzi 
na kilka pytań dotyczących 
studiowania w naszej 
Uczelni.
Mamy nadzieję, że ich 
wypowiedzi pozwolą Wam 
– drodzy Kandydaci, rozwiać 
ewentualne wątpliwości 
i podjąć dobre decyzje doty-
czące wymarzonych 
studiów.

1. Czy lubisz swój kierunek stu-

diów, dlaczego?

2. Jak studiuje się na Twoim 

kierunku, co szczególnego, 

czy ciekawego jest na tych 

studiach? 

3. Dlaczego warto studiować na 

UR? 

4. Czy studia są trudne, jeśli tak 

to jak sobie z tym radzić? 

5. Czy poza nauką znajdujesz 

czas na przyjemności, reali-

zowanie swojego hobby, roz-

wijanie zainteresowań? 

6. Co dają Ci te studia, jakie 

plany wiążesz z ich ukończe-

niem? 
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studenta. Ponadto jest to jedna 

z tych uczelni wyższych, która 

ma bardzo dobrze rozwiniętą 

działalność kół naukowych, 

a więc istnieje możliwość roz-

wijania swoich zainteresowań 

nie tylko na zajęciach, ale tak-

że i poza nimi. Nie da się też 

nie zauważyć, że Uniwersytet 

Rolniczy, spośród wszystkich 

uczelni wyższych w Krakowie 

świadczy najwyższe stypendia 

naukowe dla najlepszych stu-

dentów.

4. Technika Rolnicza to studia 

i łatwe i trudne zarazem. Ła-

twe jeśli solidnie opanuje się 

podstawy takich przedmiotów 

ze szkoły średniej jak matema-

tyka i fizyka. Trudne, gdy się 

tych podstaw nie posiada, ale 

nie niemożliwe do nadrobie-

nia. Podstawa to dobre notatki 

i otwarty umysł.

5. Studiując na moim kierunku 

znajduję czas zarówno na na-

ukę (a naprawdę należę do tej 

grupy studentów, której jeszcze 

coś chce się robić poza tym, 

co jest omawiane w trakcie 

zajęć, choć jest dużo osób, 

których studiowanie ogranicza 

się jedynie do tego co jest na 

zajęciach), jak i na przyjem-

ności. Uczę się tak, że dostaje 

stypendium naukowe i mam 

jeszcze czas na pracę.

6. Studia dają mi szeroki profil 

absolwenta. Jestem inżynierem 

specjalistą z kilku pokrewnych 

dziedzin – budowy i eksplo-

atacji maszyn, inżynierii prze-

twórstwa rolno-spożywczego, 

energetyki czy ekonomiki. To 

stwarza mi duże możliwości 

zawodowe, bo jak nie znajdę 

zatrudnienia w jednej bran-

ży, to zawsze istnieje szansa 

sprawdzenia się w innej. Po 

ukończeniu studiów chciała-

bym pracować, albo w branży 

rolno-spożywczej, przy nadzo-

rze cykli produkcyjnych, lub 

też w organizacji rządowej 

związanej z rolnictwem.

Emilia Wąsik, II rok zarządzania 
w agrobiznesie, Wydział Rolni-
czo-Ekonomiczny
1. Wybierając zarządzanie w agro-

biznesie nie widziałam czym 

tak naprawdę charakteryzu-

je się ten kierunek. Można 

powiedzieć że zaintrygowała 

mnie nazwa... Szybko okazało 

się, że to nie tylko chwytliwość 

nazwy, ale przede wszystkim 

program studiów, interesują-

ce mnie przedmioty i przyjaźni 

ludzie sprawili, że  dobrze mi 

się studiuje. Bardzo lubię swój 

kierunek, nie wyobrażam sobie 

studiowania czegoś innego.

2.  Kierunek zarządzanie nie nale-

ży do najtrudniejszych, trzeba 

przyznać, że przy odrobinie 

dobrej woli i systematyczności 

można przebrnąć przez sesje 

i osiągnąć dobre wyniki. Każdy 

kierunek ma specyficzne dla 

siebie przedmioty którym 

należy poświecić nieco więcej 

czasu, tak jest i w tym przy-

padku, na szczęści nie jest ich 

dużo. Ze względu na charakter 

Uczelni obok typowych‚ me-

nedżerskich znajdują się przy-

jemne przedmioty rolnicze.

3.  UR jest przyjaźnie nastawio-

ny do studenta. Studiowanie 

w tej Uczelni otwiera szerokie 

perspektywy pracy w sekto-

rze rolnictwa ale i nie tylko.

Mnie osobiście od początku 

urzekła szalenie sympatyczna 

atmosfera.

4.  Studia mogą byś trudne, ale 

nie muszą. To od nas zależy czy 

pozwolimy sobie na opuszcza-

nie zajęć  i brak systematycznej 

pracy. Według mnie nie należy 

czekać z nauką na ostatnie dni 

przed sesją. Powinniśmy rów-

nież szukać w przedmiotach 

czegoś co nas interesuje, co 

możemy polubić. O wiele ła-

twiej uczyć się czegoś do czego 

mamy pozytywne podejście.

5. Oczywiście, że tak. Nauki 

nie jest tyle żebym musiała 

nie sypiać nocami. Można 

ją rozplanować tak, żeby nie 

kolidowała z typowym życiem 

studenckim,  przyjemnościami, 

sportem, hobby, rodziną.

Mateusz Malinowski
Kierunek technika rolnicza 
i leśna, WIPiE
1. Cztery lata temu świadomie 

wybrałem kierunek technika 

rolnicza i leśna i związałem 

swoją najbliższą przyszłość 
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z Wydziałem Agroinżynierii 

(obecnie Inżynierii Produkcji 

i Energetyki). Dzisiaj mogę 

powiedzieć, że lubię swój 

kierunek, ponieważ ludzie 

których spotkałem w czasie 

studiów ukształtowali moją 

osobowość i  umożliwili roz-

wój naukowy i osobowy. 

2. Mój Wydział położony jest 

w niezwykle urokliwym miej-

scu. Posiadamy boisko spor-

towe do gry piłkę nożną oraz 

kort tenisowy, co umila wol-

ny czas w ciepłych miesiącach 

roku. W maju organizujemy 

święto studentów i absolwen-

tów Wydziału. Zabawa trwa 

przez dwa dni. 

 Samo studiowanie daje nam 

praktyczną wiedzę z zakresu 

inżynierii rolniczej, ochrony 

środowiska, zarządzania inży-

nierią produkcji, bioenergetyki 

i alternatywnych źródeł ener-

gii. Organizowaną są kursy 

doszkalające np. z zakresu 

systemów informatycznych 

w zarządzaniu firmą i wiele 

innych.

3.  Studia w Uniwersytecie Rolni-

czym pozwalają zdobyć wiedzę, 

z szerokiego zakresu dyscyplin 

naukowych zawartych w na-

ukach rolniczych. Panuje tu 

niepowtarzalna atmosfera. 

Studenci znajdują czas na 

zabawę i odkrywanie nowych 

miejsc w starym Krakowie. 

4. Studia zawsze i niezależnie od 

kierunku mogą być nie tyle ła-

twe, co zaliczone bezstresowo, 

pod warunkiem że pracuje się 

systematycznie. Należy pamię-

tać, że każda zaległość, rodzi 

następną. Wtedy nawet prosty 

kierunek studiów może oka-

zać się zbyt trudny. Studiując 

spotkałem się z przedmiotami, 

które mniej lub bardziej lu-

biłem. Po zaliczeniu każdego 

z nich, zawsze słyszałem od 

koleżanek i kolegów, ale to 

było proste.

5. Na Wydziale działa jedno z naj-

prężniejszych kół naukowych 

na Uniwersytecie Rolniczym. 

Członkiem Koła Techniki 

Rolniczej jestem od II roku 

studiów. Koło naukowe dało 

mi możliwość poznania wielu 

problemów badawczych jaki-

mi zajmują się nauki rolnicze. 

Przez cały okres pracy w kole 

naukowym udało mi się wyje-

chać na 3 obozy naukowe. Bra-

łem udział w 5 krajowych oraz 

zagranicznych konferencjach 

naukowych. Poznałem wielu 

ciekawych ludzi i studentów 

z innych miast i krajów z któ-

rymi nadal utrzymuję kontakt. 

Poza kołem znajduję czas na 

zabawę i kobietę mojego życia, 

którą poznałem na zebraniu 

samorządu studentów.

6.  Po zakończeniu studiów planuję 

rozpocząć doktorat na studiach 

niestacjonarnych. W kwietniu 

wraz z przyjaciółmi poznanymi 

na Wydziale planujemy otwo-

rzyć własną działalność gospo-

darczą. Wiedza, którą zdoby-

liśmy studiując na kierunku 

technika rolnicza i leśna oraz 

odbyte kursy organizowane na 

Wydziale, mam nadzieję po-

zwolą nam sprawnie zarządzać 

naszą firmą. 

Michał Nowak
Kierunek Rybactwo (WHiBZ )
1. Rybactwo jest kierunkiem 

„unikalnym”, funkcjonuje 

tylko na dwóch uczelniach 

w kraju. Pozwala na rozwój za-

interesowań i pasji wszystkich, 

którzy lubią kontakt z wodą, 

rybami, innymi organizmami 

wodnymi, np. wędkują czy ho-

dują rybki w akwarium, a teraz 

chcieliby bardziej szczegóło-

wo zgłębić zagadnienia z tym 

związane. Ważny jest również 

aspekt ochrony środowiska, 

który – można powiedzieć – 

jest bardzo „na czasie”. Nie bez 

powodu mawia się, że „woda 

to życie” – zaś studia na ry-

bactwie pozwalają tej wodzie 

i jej mieszkańcom dokładnie 

się przyjrzeć.

2. Koło naukowe to miejsce dla 

wszystkich, którym nie wy-

starcza „bierne” przyswajanie 

wiedzy, którzy woleliby sięgnąć 

po coś „więcej”. Działalność 

w kole naukowym umożliwia 

zgłębianie zagadnień, które 

nas nurtują, przy pomocy wy-

kwalifikowanych pracowników 

naukowych poszukujemy od-

powiedzi na nurtujące pytania. 
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To także możliwość wyjazdów 

na obozy naukowe, zapozna-

nie z różnorodnymi metoda-

mi pracy naukowej i wreszcie 

– last but no least – na po-

głębione obcowanie z „przed-

miotem” zainteresowań, czyli 

z przyrodą. Ale jest też druga 

strona działalności w kole na-

ukowym: to prezentacja swo-

ich wyników, czyli sesje, prze-

glądy i konkursy studenckiej 

działalności naukowej, podczas 

których można poznać cieka-

wych ludzi z innych Uczelni, 

wymienić poglądy i... wygry-

wać nagrody. Innymi słowy, 

jako przewodniczący Koła Na-

ukowego Rybaków, serdecznie 

zapraszam do współpracy!

Urszula Bal – Geodezja 
i Kartografia (WIŚIG)
1. Mój kierunek studiów po-

doba mi się głównie dlatego, 

że idealnie odpowiada moim 

zainteresowaniom i planom na 

przyszłość. Chcąc pracować po 

studiach jako pośrednik nie-

ruchomości zdobywam wiedzę 

potrzebną mi w tej dziedzinie. 

Oprócz tego realizuję dużo in-

nych ciekawych przedmiotów, 

z których zakres zdobytej wie-

dzy przyda mi się w przyszło-

ści.

2. Na kierunku geodezja i kar-

tografia program studiów re-

alizujemy w bardzo ciekawy 

i przejrzysty sposób. Najważ-

niejsze przedmioty oparte są 

o praktyki terenowe, tak więc 

nie jest to sama „sucha” wie-

dza. Większość pracowników 

to nie tylko teoretycy, pracują 

oni w zawodzie, więc dosko-

nale wiedzą, co będzie nam 

w przyszłości najbardziej przy-

datne i na to kładą największy 

nacisk.

3. Zachęcam wszystkich ma-

turzystów do studiowania 

w Uniwersytecie Rolniczym, 

gdyż jest to Uczelnia bogata 

w ofertę dydaktyczną. Każdy, 

kto choć trochę interesuje się 

przyrodą, znajdzie kierunek, na 

którym może realizować swoje 

zainteresowania. Uniwersytet 

Rolniczy posiada liczne ofer-

ty wyjazdów zagranicznych 

w ramach praktyk studenckich 

potrzebnych do zdobycia do-

świadczenia. Uważam, że jest 

to jedna z podstawowych zalet 

naszej Uczelni.

4. Każdy kierunek na naszej 

Uczelni jest specyficzny i cha-

rakteryzuje się rożnym pozio-

mem trudności. Należy pamię-

tać, że każde studia wymaga-

ją nakładu pracy i to do nas 

zależy, ile czasu poświęcimy 

nauce i z jakim stanem wie-

dzy ukończymy studia. Osoby, 

które mają trudności z nauką 

mogą korzystać z różnych form 

pomocy na wydziałach. Prowa-

dzący organizują konsultacje, 

na które może przyjść każdy 

student mający jakiś problem 

z danym zadaniem. Inną formą 

jest oczywiście pomoc kolegów 

i koleżanek. Atmosfera na na-

szych studiach jest naprawdę 

miła i sympatyczna i wszyscy 

nawzajem sobie pomagają.

5. Każdy z nas posiada jakieś 

zainteresowania i hobby. Stu-

diując w Uniwersytecie Rol-

niczym w Krakowie możemy 

oprócz nauki także rozwijać 

pasje. Przy samej naszej uczel-

ni działa wiele organizacji stu-

denckich otwartych dla każde-

go. Studenci mogą realizować 

swoje marzenia m.in. śpiewając 

w chórze, pomagając dzieciom 

w Studenckim Kole Przyjaciół 

Dzieci czy działając w kole 

PCK. Ponadto najważniejszą 

organizacją zrzeszającą studen-

tów jest Samorząd Studencki. 

Działając aktywnie w samorzą-

dzie nie mam żadnych trud-

ności z pogodzeniem pracy 

w nim a nauką. Przy Uczelni 

działa także Akademicki Klub 

Sportowy organizujący zajęcia 

w każdej dziedzinie sportu.

6. Studia w Uniwersytecie Rol-

niczym w Krakowie dają mi 

możliwość zdobywania wie-

dzy, zarówno na codziennych 

zajęciach, jak i wyjazdach 

terenowych. Każdy kierunek 

studiów kształci studentów 

do określonego zawodu. Zdo-

bywszy pracę w przyszłości nie 

omieszkam ogłosić, iż jestem 

dumną absolwentką Akademii 

Rolniczej w Krakowie (obecnie 

Uniwersytet Rolniczy). 
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Samorząd Studentów, w myśl usta-

wy, jest jedynym przedstawicielem 

woli studentów w relacji z organa-

mi uczelni oraz innymi organizacja-

mi i instytucjami. Głównym celem 

i kierunkiem działania Samorządu 

jest reprezentacja i ochrona praw 

studentów. Wybrani, w sposób 

demokratyczny, przedstawiciele 

Samorządu tworzą organy kole-

gialne, poprzez które reprezentują 

studentów wobec władz uczelni, 

uczestniczą w pracach Senatu Uni-

wersytetu Rolniczego oraz w pra-

cach Rad Wydziałowych. Ponadto 

przedstawiciele Samorządu wcho-

dzą w skład Komisji Senackich, 

Komisji Dyscyplinarnych oraz 

tworzą Komisje Stypendialne dla 

studentów. 

Istotnym elementem działania 

Samorządu Studentów jest re-

alizowanie ustawowego zapisu, 

o konieczności wyrażania opinii 

środowiska studenckiego naszej 

Uczelni dotyczącej spraw istotnych 

dla rozwoju procesu kształcenia 

i wychowania oraz współdecydo-

wanie wraz z władzami Uczelni 

o podziale środków pomocy ma-

terialnej dla studentów. 

Nasz Samorząd uczestniczy aktyw-

nie w działalności Porozumienia 

Samorządów Studentów Uczelni 

Krakowa, w którym zrzeszone są 

samorządy wszystkich Uczelni 

Wyższych Królewskiego Miasta, 

przez co wyraża zdanie studen-

tów Uniwersytetu Rolniczego na 

forum Krakowa. 

Samorząd Studentów Uniwersy-

tetu Rolniczego bierze też udział 

w pracach Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje 

się, że dotarcie ze swoimi postula-

tami dotyczącymi poprawy edu-

kacji, oraz patrząc przyszłościowo 

wsparcie dla nauki polskiej, jakie 

starają się wyrażać w PSRP nasi 

przedstawiciele ma też znaczący 

wpływ na rozwój naszego śro-

dowiska naukowego i da możli-

wości dalszego lepszego systemu 

edukacji dla przyszłych pokoleń 

zastępów studenckich w naszej 

Uczelni. Warto też zwrócić uwagę 

na fakt uczestnictwa studentów 

naszej Uczelni w branżowym Po-

rozumieniu Samorządów Studen-

tów Uczelni Rolniczych.

Samorząd Studentów jest przede 

wszystkim po to, by studenci mo-

gli uzyskać odpowiedzi na pyta-

nia, często ich nurtujące, ale też 

by znaleźli wsparcie dla rodzących 

się pomysłów i własnych inicja-

tyw. Staramy się zatem służyć 

kompetentną poradą i szukamy 

możliwości rozwiązywania wielu 

problemów.

Działalność Samorządu 
Studentów

Jesteśmy organem wspierającym 

wszelkie formy doskonalące umie-

jętności naszych studentów – kur-

sy, szkolenia oraz warsztaty. 

Pozanaukowa aktywność naszych 

studentów wyraża się jednak 

przede wszystkim w działaniach 

na rzecz promocji i rozwoju 

Uczelni poprzez organizacje im-

prez społeczno-kulturalnych i na-

ukowych, które miały wydźwięk 

na poziomie ogólnokrakowskim, 

a nawet i ogólnopolskim (Ogólno-

polska Konferencja Agroturystyka 

i Promocja Produktu Lokalnego, 

Zbiórki recyklingowe, Wampi-

riada, Festiwal Przedsiębiorczości 

BOSS, Konkurs Fotograficzny, 

szkolenia biznesowe i inne). 

Dzięki bardzo dobrej, meryto-

rycznej współpracy działalność 

w organizacjach studenckich daje 

nam możliwość poznawania no-

wych przestrzeni rzeczywistości 

naukowej i społecznej, które stają 

się dla nas ubogaceniem i pozwa-

lają na coraz większy rozwój na-

szych zainteresowań. Rozwijając 

swoje zainteresowania stajemy się 

współtwórcami tego wielkiego 

przedsięwzięcia i zadania jakim 

jest wspólnota uniwersytecka. 

Elżbieta Kornalska 

przewodnicząca URSS
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koła naukowe 

Koła Naukowe Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja 
w Krakowie

1. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Koło Naukowe Rolników 
opiekun koła: dr inż. Ryszard Mazurek

� Sekcja Ochrony Przyrody 

� Sekcja Chemii Środowiska 

� Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego 

� Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin 

� Sekcja Fitochemii i Farmakognozji   

Koło Naukowe Ekonomistów
opiekun koła: dr inż. Tomasz Wojewodzic

� Sekcja Ekonomiki Rolnictwa    

� Sekcja Marketingu i Badań Rynkowych 

� Sekcja Turystyki Wiejskiej 

� Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich

 

2. Wydział Leśny 

Koło Naukowe Leśników 
opiekun koła: dr inż. Wojciech Różański

� Sekcja Biometryczna 

� Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody 

� Sekcja Genetyki Leśnej 

� Sekcja Ekologii Lasu     

� Sekcja Entomologii 

� Sekcja Ekonomiki Leśnictwa i Marketingu 
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� Sekcja Łowiecka 

� Sekcja Ornitologiczna    

� Sekcja Geomatyki 

� Sekcja Etyki i Tradycji Łowieckiej 

3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Koło Naukowe Zootechników 
opiekun koła: prof. dr hab. Bogusław Barabasz

� Sekcja Fizjologii Zwierząt 

� Sekcja Rozrodu i Anatomii Zwierząt

� Sekcja Genetyki Zwierząt 

� Sekcja Hodowli Bydła 

� Sekcja Hodowli Koni 

� Sekcja Hodowli Owiec i Kóz 

� Sekcja Hodowli Trzody Chlewnej   

� Sekcja Zoologii i Ekologii 

� Sekcja Żywienia Zwierząt 

� Sekcja Higieny Zwierząt 

� Sekcja Hodowli Zwierząt Futerkowych 

� Sekcja Ochrony Zwierząt Wolnożyjących 

Koło Naukowe Rybaków 
opiekun koła: prof. dr hab. Włodzimierz Popek

4. Wydział Inżynierii Środowiska 
 i Geodezji
 
Kierunek Inżynieria Środowiska 

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
opiekun koła: prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński

� Sekcja Budownictwa Ekologicznego 

� Sekcja Geotechniki 

� Sekcja Hydromechaniki 

� Sekcja Inżynierii Wodnej 
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� Sekcja Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

� Sekcja Meteorologii i Klimatologii 

� Sekcja Rekultywacji i Ochrony Środowiska 

� Sekcja Sozologiczna 

� Sekcja Wodociągów i Hydrogeologii 

� Sekcja Zastosowań GIS 

� Sekcja Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych 

Kierunek Geodezja i Kartografia
Koło Naukowe Geodetów 
opiekun koła: dr inż. Zbigniew Siejka

5. Wydział Ogrodniczy

Koło Naukowe Ogrodników 
opiekun koła: dr hab. Renata Wojciechowska

� Sekcja Botaniki i Ekologii   

� Sekcja Biochemii Ekologicznej 

� Sekcja Fizjologii Roślin  

� Sekcja Genetyki 

� Sekcja Entomologii 

� Sekcja Fitopatologii

� Sekcja Roślin Ozdobnych 

� Sekcja Sadownictwa    

� Sekcja Pszczelnictwa    

� Sekcja Warzywnictwa    

6. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Koło Naukowe Techniki Rolniczej 
opiekun koła: dr inż. Tomasz Hebda

 

� Sekcja Eksploatacji i Ergonomii Maszyn Rolniczych   

� Sekcja Oceny Fizycznych Właściwości Bulw Ziemniaka 

� Sekcja Agrofizyki 

� Sekcja Infrastruktury     

� Sekcja Informatyki      

� Sekcja Zarządzania Produkcją   
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7. Wydział Technologii Żywności

Koło Naukowe Technologów Żywności 
opiekun koła: prof. dr hab. Władysław Migdał

� Sekcja Analizy i Oceny Jakości Żywności   

� Sekcja Technologii Węglowodanów    

� Sekcja Przetwórstwa Zbóż    

� Sekcja Przetwórstwa Mięsa   

� Sekcja Inżynierii Żywności    

� Sekcja Badań Strukturalnych Żywności   

� Sekcja Właściwości Fizykochemicznych Żelatyny  

� Sekcja Badań Właściwości Optycznych Biopolimerów 

� Sekcja Zastosowań Surowców Spożywczych w Kosmetyce  

� Sekcja Monitoringu i Atestacji Żywności   

 

8. Biotechnologia 
– Studia Międzywydziałowe 

Koło Naukowe Biotechnologów „HELISA”  
opiekun koła: dr hab. Marcin Rapacz, prof. UR

� Sekcja Genetyki Molekularnej

� Sekcja Biochemii

� Sekcja Mikrobiologii

� Sekcja Kultur in vitro

� Sekcja Technologii Fermentacji

� Sekcja Biotechnologii Medycznej
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Psychotest
Czy jest to zawód dla Ciebie?

Przeczytaj pytania i uważnie 

oceń w jakim stopniu są one 

prawdziwe dla Ciebie. Wy-

bierz właściwą odpowiedź 

zaznaczając – TAK lub NIE.

Nie ma sensu zaznaczanie 

nieprawdy, gdyż w ten spo-

sób oszukujesz sam siebie!

ZAWÓD: LEŚNIK
TAK NIE

1.  Czy lubisz pracować w samotności bez kontaktu 

z innymi ludźmi?

2.  Czy potrafisz kierować pracą innych ludzi?

3.  Czy lubisz pracować na świeżym powietrzu?

4.*  Czy jesteś niecierpliwą osobą?

5.  Czy masz dobrą orientacje w terenie

6.  Czy obowiązkowość i gospodarność to cechy 

doceniane w Tobie przez innych?

7.  Czy lubisz świat przyrody, który nas otacza?

8.*  Czy masz jakieś problemy ze wzrokiem?

9.   Czy wiesz na czym polega praca leśnika?

10.*Czy masz jakieś zaburzenia słuchu?

ZAWÓD: EKOLOG
TAK NIE

1. Czy lubisz świat przyrody, który nas otacza?

2. Czy potrafisz bezinteresownie pomagać innym?

3. Czy działasz jako wolontariusz w organizacjach 

lub akcjach ekologicznych?

4.* Czy masz jakieś problemy ze zmysłem wzroku 

lub węchu?

5. Czy często oglądasz programy przyrodnicze w te-

lewizji?

6. Czy potrafisz nazwać główne organizacje ekolo-

giczne w kraju i na świecie?

7. Czy lubisz pracować na świeżym powietrzu?

8.* Czy  lubisz surfowanie po  Internecie to nudne 

i nieciekawe zajęcie?

9. Czy często potrafisz przekonać innych do swoich 

poglądów?

10. Czy wiesz gdzie realnie możesz pracować po 

ukończeniu studiów na kierunku ekologia?

         

Obliczanie wyników:

W zadaniach z gwiazdką 

- wpisz jeden punkt jeśli 

wybrałeś odpowiedź NIE

W pozostałych zadaniach 

– wpisz jeden punkt jeśli 

wybrałeś odpowiedź TAK

Dodaj wszystkie punkty.

Drodzy Kandydaci na studia!

Pamiętajcie – ten tekst 

to tylko zabawa. Nie należy 

traktować jego wyników 

poważnie. Powodzenia!
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ZAWÓD: BIOTECHNOLOG
TAK NIE

1. Czy lubisz biologię?

2.* Czy cierpliwość to coś czego zupełnie ci brak?

3. Czy interesujesz się światem przyrody?

4. Czy regularnie czytasz jakieś popularnonaukowe 

czasopismo?

5. Czy dociekliwość i wytrwałość to ważne cechy 

człowieka?

6.* Czy jesteś mało odporny na stres?

7. Czy znasz dobrze przynajmniej jeden język obcy?

8.* Czy jesteś typem bałaganiarza?

9. Czy lubisz pracę w laboratorium, eksperymenty 

i badania?

10. Czy jesteś osobą spostrzegawczą?

ZAWÓD: MENEDŻER
TAK NIE

1. Czy znasz obsługę podstawowych komputero-

wych programów biurowych?

2. Czy potrafisz porozumiewać się w przynajmniej 

jednym języku obcym?

3.* Czy w trudnych sytuacjach, odkładasz zadania na 

dzień następny?

4. Czy podczas zabaw grupowych to zwykle Ty 

decydujesz co i jak macie robić?

5. Czy zwykle dokładnie planujesz swoje zajęcia 

w ciągu dnia/tygodnia?

6.* Czy  masz problemy z koncentracją uwagi?

7. Czy łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi?

8.* Swoje decyzje podejmujesz powoli i długo się 

wahając?

9. Czy sprawnie rozdzielasz zadania podczas pracy  

grupowej w klasie?

10. Prawie nikt nie umie wyprowadzić Cię z równo-

wagi?

SUMA: ................... pkt

Jeśli uzyskałeś:

7 do 10 pkt 

– Twoje umiejętności 

i kompetencje wskazują, 

że jest to zawód, który 

możesz wziąć pod uwagę 

w swoich wyborach.

4 do 6 pkt 

–  możesz rozważać ten 

wybór, ale zastanów się być 

może istnieją zawody lepiej 

dopasowane do Twoich

zdolności i predyspozycji.

0 do 3 pkt  

– chyba lepiej poszukuj 

innego zawodu dla siebie, 

albo mocno pracuj nad 

swoimi umiejętnościami 

i kompetencjami.
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