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Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
PRZEDMIOT
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)
Biologia

Chemia

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów: przyrodnicze,
ekonomiczne, techniczne)
• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria
• Ekonomia, Zarządzanie, Towaroznawstwo
• Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu, Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia Żywności i Żywienie
Człowieka
• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria
• Towaroznawstwo
• Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu,
Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka

Fizyka z astronomią

• Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,
• Towaroznawstwo
• Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska,
Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Geografia

• Biologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,
Rybactwo, Zootechnika
• Ekonomia, Zarządzanie
• Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu,
Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (cd.)
PRZEDMIOT
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów: przyrodnicze,
ekonomiczne, techniczne)

Informatyka

• Biologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika
• Ekonomia, Zarządzanie
• Geodezja i Kartografia, Technika Rolnicza i Leśna
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Matematyka

• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika
• Ekonomia, Zarządzanie, Towaroznawstwo
• Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu,
Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza
i Leśna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

WOS

• Ekonomia, Zarządzanie

Język obcy
1 do wyboru spośród:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. łaciński
i kultura antyczna,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. włoski

• Weterynaria

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunkach Biologia, Ekonomia oraz Zarządzanie absolwenci uzyskują tytuł
licencjata, na pozostałych kierunkach tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku
Weterynaria absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii.
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wydanie specjalne

Koleżanki i Koledzy,

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Tekst:

Mateusz Woźniak, student V roku Ekonomii WR-E

MATURZYSTO!

Na naszym Uniwersytecie funkcjonuje kilka wydziałów, gdzie studenci
kształcą się na 18 kierunkach. Jednak
najstarszym i największym jest Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, wywodzący się ze struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieści się on w ponad
100-letnim gmachu Collegium Godlewskiego przy al. Mickiewicza 21.

Jeśli jesteś zainteresowany tytułem
inżyniera, licencjata lub magistra,
wybierz Wydział Rolniczo-Ekonomiczny!
Wybierz studia na jedynym w Polsce
Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
oferuje do wyboru cztery kierunki:
• rolnictwo (I i II stopień),
• ochronę środowiska (I i II stopień),
• ekonomię (I i II stopień) oraz
• zarządzanie (I stopień).
Kierunki te prowadzone są w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym
(ok. 8 zjazdów na semestr).
Będąc studentem Wydziału RolniczoEkonomicznego będziesz miał do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone
laboratoria, pracownie komputerowe,
sale ze sprzętem multimedialnym,
a także możliwość odbywania zajęć
w stacjach doświadczalnych zlokalizowanych w okolicy Krakowa.
Oprócz zajęć w języku polskim i nauki wybranego języka, masz szansę
realizować i zaliczać przedmioty
prowadzone w języku angielskim.

Przed głównym gmachem WR-E

Ćwiczenia w laboratoriach
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Oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej na kierunkach przyrodniczych będziesz odbywał także zajęcia
terenowe – m. in. odwiedzisz krakowskie zoo, okoliczne parki krajobrazowe i narodowe, ogrody botaniczne, zbadasz naturalne siedliska
roślin i zwierząt. Na każdym kierunku studenci odbędą ważne, z perspektywy przyszłego doświadczenia
zawodowego, praktyki studenckie,
np. w laboratoriach zakładów i instytutów naukowych, przedsiębiorstwach, gospodarstwach agroturystycznych. Istnieje również możliwość
wyjazdu na praktyki zagraniczne do
Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Zanim jednak rozpoczniesz zajęcia,
będziesz miał okazję pojechać we
wrześniu na obóz integracyjno-adaptacyjny – „Adapciak UR” –
organizowany przez studentów-samorządowców z Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów i poznać innych studentów pierwszego roku.
Corocznie, po pierwszych tygodniach zajęć przygotowywana jest
wielka impreza – „Bal Beana” –
z myślą o otrzęsinach pierwszorocznych żaków naszej Uczelni. Jeszcze
przed końcem Twojego pierwszego
semestru Wydziałowa Rada Samorządu Studentów organizuje „Moją
pierwszą sesję” – akcję szkoleniową
i informacyjną dotyczącą przebiegu
sesji egzaminacyjnej oraz procesu
studiowania. Kiedy poczujesz już, że
egzaminy i zaliczenia masz za sobą,
czeka na Ciebie największe święto
całej krakowskiej braci studenckiej –
majowe Juwenalia.

Terenówki

Sala ćwiczeń

Festiwal Nauki w Krakowie
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czy Irlandii, gdzie oprócz pracy w gospodarstwach rolnych lub agroturystycznych udoskonalisz swoje umiejętności językowe.
Na naszym Wydziale będziesz miał
także szansę wykazać się indywidualnie – dlatego otworem stać będą
przed Tobą drzwi Koła Naukowego
Rolników lub Koła Nukowego Ekonomistów, a w nich kilka sekcji tematycznych, a także Wydziałowej Rady
Samorządu Studentów – to właśnie
tutaj będziesz mógł spełniać się społecznie, współorganizować imprezy
i przedsięwzięcia, służyć pomocą, reprezentować i działać razem z innymi
studentami. Oni czekają na Ciebie!
Dodatkowo będziesz miał szansę
odbyć poszczególne wybrane przedmioty, semestr lub rok studiów,
w oparciu o istniejący program studiów na innej polskiej uczelni w ramach programu MOST AR, np.
w Warszawie, Wrocławiu czy Pozna-

Odczynniki chemiczne

Studiuj na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym!
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niu. Program, ERASMUS, umożliwi Ci z kolei studiowanie na zagranicznej uczelni przez okres 1 lub 2
semestrów w jednej z 35 uczelni zagranicznych w 27 krajach UE oraz
Islandii, Lichtensteinu, Norwegii
i Turcji. Także program wymiany
CEEPUS umożliwi Ci podjęcie studiów w jednym z krajów Europy
Środkowej (głównie w Czechach
i na Słowacji).
Nowe miejsce, nowi przyjaciele,
nowe znajomości.
Interesujące kierunki, życzliwi nauczyciele akademicy, ciągły rozwój
naukowy, kulturalny i społeczny.
Do pewnego stopnia swoboda i elastyczność studiowania.
To wszystko czeka Cię tu – na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym!
Zdjęcia: Sekcja Dokumentacji
Fotograficznej Obszarów Wiejskich

Wydział Leśny
Ewa Siedlarczyk, studentka II roku Leśnictwa

Wydział ten kształci przyszłych leśników. Kierunek leśnictwo prowadzony jest systemem stacjonarnym
na specjalnościach: Ochrona zasobów leśnych i Gospodarka leśna,
oraz systemem niestacjonarnym na
specjalności Gospodarka leśna. Są to
studia w systemie bolońskim; studia
I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5
roku i kończą się uzyskaniem tytułu
inżyniera leśnictwa, uzupełniają je
1,5-roczne studia II stopnia (magisterskie), po których możemy szczycić się tytułem magistra inżyniera.
Wydział prowadzi też 4-letnie studia
doktoranckie.
Co później? Studia te przygotowują
do pracy m.in. w jednostkach administracji lasów państwowych, w lasach komunalnych, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, placówkach naukowych.
Wybierając te studia, odnajdziesz się
tutaj tym łatwiej, im bardziej interesujesz się szeroko pojętą przyrodą.
Większość przedmiotów, z jakimi
przyjdzie Ci się tu zmierzyć, można
zakwalifikować jako przyrodnicze
lub techniczne. Wyższy stopień wtajemniczenia z przedmiotów takich
jak: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka będzie Ci szczególnie przydatny dlatego też wyniki
z matury z tych właśnie przedmiotów
są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Wszystkie przedmioty najprościej
można podzielić na ogólne, podstawowe i kierunkowe. Są one realizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń kameralnych, laboratoryjnych
i terenowych. Najbardziej zapewne
polubisz te ostatnie, zwane popularnie „terenówkami”. Są to wyjazdy
jednodniowe w okolice Krakowa,
np. do Puszczy Niepołomickiej,
bądź kilkunastodniowe do Leśnego
Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju. Dają one możliwość
zweryfikowania i pogłębienia wiedzy zdobytej podczas innych zajęć
oraz zdobycia praktycznych umiejętności, potrzebnych w przyszłej
pracy leśnika. Z licznych obserwacji
wynika, że jest to najbardziej przemawiająca do studentów forma nauczania, a także obfitująca w najwięcej niepowtarzalnych wspomnień.
Życie studenta leśnictwa obraca się
głównie w pobliżu kampusu przy al.
29 Listopada. Tutaj, znajdziesz niemal wszystko, co potrzebne. Prawie
wszystkie zajęcia odbywają się w budynku głównym przy al. 29 Listopada 46, z wyjątkiem języka obcego
i wychowania fizycznego. Sale wykładowe na Wydziale poddano generalnemu remontowi z uwzględnieniem
nowoczesnych rozwiązań poprawiających ich akustykę oraz ergonomię.
W ramach tego samego projektu po-

Wydział Leśny

Tekst:

fot. Dariusz Marszalik

fot. Dariusz Marszalik

wstaje Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb. Będzie to
pierwszy w Polsce i Europie Środkowej ośrodek o tak wysokim skupieniu
wiedzy dotyczącej gleb.
Jeśli otrzymasz miejsce w akademiku DS IV lub Oaza, dotarcie na
zajęcia zajmie Ci 3-5 minut. W porze obiadowej masz do wyboru położoną na terenie campusu stołówkę
lub znajdujący się w budynku wydziału Bar Leśnika. Głód wiedzy
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miki. Osoby zainteresowane tradycją łowiecką mogą dołączyć do Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard”, uświetniającego swoimi
występami uroczystości wydziałowe.
Poszczególne sekcje organizują spotkania, prezentacje, badania, obozy
naukowe itp., by zaprezentować
swoje wyniki oraz zmierzyć się z innymi podczas sesji Kół Naukowych.
Koło Naukowe Leśników reprezentuje również Wydział podczas corocznego Festiwalu Nauki.

możesz zaspokoić w czytelni, zaopatrzonej w literaturę branżową i czasopisma. Żądni rozrywki chętnie
odwiedzą znajdujący się na terenie
kampusu klub akademicki ARKA.
Możesz tu spotkać się ze znajomymi,
pobawić się podczas licznych imprez
i dyskotek organizowanych przez
klub lub samorząd, albo wziąć
udział w innych wydarzeniach, takich jak karaoke, spotkania podróżnicze i wycieczki zagraniczne.
Jeśli to nie zaspokoi Twojego apetytu na studiowanie, możesz dołączyć do Koła Naukowego Leśników.
W ramach poszczególnych sekcji
znajdą tu coś dla siebie miłośnicy
botaniki, entomologii, ornitologii,
biometrii, pasjonaci łowiectwa, genetyki, geomatyki, ekologii i ekono-

Jeżeli chcesz mieć wpływ na wydarzenia wokół Ciebie i nie lubisz siedzieć z założonymi rękami, swoją
chęć czynu możesz zaspokoić w Samorządzie Studenckim. Lista zadań
samorządu jest długa. To właśnie sa-

Słowacki Raj, fot. Dariusz Marszalik
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morząd organizuje wybory starostów
roku, spotkanie opłatkowe, Bal Leśnika, Dni Otwarte oraz szereg innych. Część wydarzeń koordynuje on
naprzemiennie z samorządami wydziałów leśnych z Warszawy oraz
z Poznania. Są to m. in.: Konferencja
Studentów Leśnictwa, będąca okazją
do dyskusji o ważnych kwestiach nurtujących studentów, np. o poziomie
wiedzy, o programach wymiany studenckiej; Zawody Drwali Studentów
Leśnictwa; Konkurs Fotograficzny
Foto Leśnik.
Więcej interesujących Cię szczegółów
znajdziesz w Internecie. Są jednak rzeczy, o których nie napisano na żadnej
stronie internetowej. O tych dowiesz
się, wybierając Wydział Leśny.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Michał Kmiecik, student III roku Zootechniki

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt prowadzone są na
trzech kierunkach: Zootechnika,
Biologia i Rybactwo.
Na wszystkich kierunkach prowadzone są studia stacjonarne w systemie dwustopniowym: studia I-go
stopnia – inżynierskie lub licencjackie i studia II-go stopnia magisterskie. Studia niestacjonarne (I-go
i II-go stopnia) prowadzone są wyłącznie na kierunku Zootechnika.
Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) trwają 7 semestrów i są prowadzone na kierunkach Zootechnika
i Rybactwo.

Studia licencjackie (pierwszego stopnia) trwają 6 semestrów i są prowadzone na kierunku Biologia.

• kierunek Rybactwo:
– Ichtiobiologia, gospodarka rybacka
i ochrona wód.

Na studiach pierwszego stopnia
kandydaci mogą wybierać spośród
następujących specjalności:
• kierunek Zootechnika:
– Hodowla ekologiczna i ochrona
zwierząt
– Hodowla zwierząt
– Hodowla i użytkowanie koni
– Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
• kierunek Biologia:
– Biologia stosowana

Na studiach drugiego stopnia kandydaci mogą wybierać spośród następujących specjalności:
• kierunek Zootechnika:
– Hodowla i użytkowanie zwierząt
– Bioinżynieria rozrodu zwierząt
– Żywienie i dietetyka zwierząt
• kierunek Biologia:
– Biologia stosowana
• kierunek Rybactwo:
– Akwakultura i ochrona środowiska wodnego.

Budynek Jubileuszowy siedziba WHiBZ i WIŚiG, fot. Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich
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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Tekst:

Bieszczady, obóz seminaryjny (na zdj. dr Antoni Derwich i studenci Wydziału), fot. Aleksandra Barć

Nasz Wydział stanowi idealny wybór dla tych absolwentów szkół
średnich, którzy są miłośnikami
zwierząt i chcą zgłębiać wiedzę z zakresu biologii i chemii oraz poznać
zasady i kierunki chowu oraz hodowli zwierząt gospodarskich, laboratoryjnych i domowych (psów i kotów). Różnorodność przedmiotów
na poszczególnych specjalnościach
umożliwia dopasowanie tematyki
zajęć do zainteresowań każdego studenta. Co więcej, stacje dydaktyczno-badawcze położone dogodnie w aglomeracji krakowskiej dają
możliwość prowadzenia zajęć ze
zwierzętami, co sprzyja przyswajaniu wiedzy poprzez konfrontację
teorii z praktyką. Kompetentni nauczyciele akademiccy w przystępny
sposób przybliżają studentom nawet
najbardziej złożone zagadnienia. Na

Wydziale funkcjonuje dziesięć prężnie funkcjonujących katedr, w których studenci odbywają zajęcia
z różnych przedmiotów, ale też
mogą uczestniczyć w pracach badawczych w ramach działających
studenckich kół naukowych, poszukując odpowiedzi na nurtujące ich
pytania. Przyczynia się to do sprawniejszego zdobywania wiedzy i doświadczenia koniecznych w pracy
zawodowej po ukończeniu studiów.
Absolwenci, którym odpowiada praca
naukowa mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowań badawczych
w ramach prowadzonych w Uczelni
studiów doktoranckich. Studia te
kończą się przygotowaniem i obroną
pracy doktorskiej oraz uzyskaniem
stopnia naukowego doktora.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
większość katedr znajduje się w jed-
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nym budynku (Budynek Jubileuszowy przy al. Mickiewicza 24/28),
co w znacznej mierze ułatwia
studiowanie i uczestniczenie w prowadzonych badaniach, szczególnie
wtedy, gdy wymagają one współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Uniwersytet Rolniczy zapewnia możliwość nauki języka obcego.
Ponadto studenci mogą się zapoznać
z obsługą programów komputerowych, wyspecjalizowanych w konkretnym zakresie, dostosowanych do
kierunku studiów. Realizując hasło
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
w ofercie dydaktycznej nie mogło
też zabraknąć zajęć z wychowania
fizycznego, przy czym forma tych
zajęć różni sie znacznie od tradycyjnego wyobrażenia, ponieważ obecnie studenci mają możliwość wyboru jednej dyscypliny sportowej,

Zajęcia z hodowli trzody chlewnej w stacji doświadczalnej w Olszanicy,
fot. Andrzej Majerski

datkowo naszą wiedzę i będące inspiracją na przyszłość. Będziemy
o tym długo pamiętać.
Żacy Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt wraz z kolegami z pozostałych sześciu Wydziałów oraz Studiów Międzywydziałowych tworzą
samorząd studencki, służący pomocą młodszym kolegom we wdrożanie się w pełne niespodzianek życie akademickie. Studenci stanowią
ważny i liczący się składnik społeczności akademickiej i ich reprezentacja jest ważna, dlatego z otwartymi
ramionami witamy również wszystkich ambitnych studentów, pragnących zasilić skład Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów lub też Wydziałowej Rady Samorządu Studentów i chcących sensownie spożytkować swoje pomysły poprzez udział
w różnorakich przedsięwzięciach.
Działalność w strukturach samorządu to nie tylko ciężka praca, ale
również wspaniałe przeżycia, takie

jak wyjazdy szkoleniowe, konferencje, imprezy studenckie, liczne nowe
kontakty, znajomości i nowe przyjaźnie. Centrum życia akademickiego naszej Alma Mater stanowi
klub akademicki Arka. Warto przy
tej okazji wspomnieć o Juwenaliach,
odbywających się corocznie i przyciągających tłumy studentów, którzy
potrafią się świetnie bawić.
Młodzi przyjaciele, przyszli studenci
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, serdecznie zapraszamy w nasze
gościnne progi.

Stado Gęsi zatorskiej,
fot. dr Krzysztof Andres
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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

która najbardziej ich pasjonuje – od
piłki halowej, siatkowej, po pływanie
i jeździectwo. Osoby wybitnie utalentowane sportowo, chcące się dalej rozwijać i reprezentować uczelnię
znajdą swoje miejsce w Akademickim Związku Sportowym (AZS),
działającym przy Studium Wychowania Fizycznego.
Nasz Wydział może się pochwalić
licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Wśród najnowszych sukcesów
warto wspomnieć o wyróżnieniu
otrzymanym na XXV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, która odbyła się w dniach
11-14 września 2011 roku. Organizowana w ramach tej imprezy Wystawa Ras Rodzimych, która odbyła
się pod egidą Instytutu Zootechniki
– PIB zakończyła się sukcesem Wydziału, który zdobył złoty medal za
osiągnięcia w prowadzeniu stada
zachowawczego gęsi zatorskiej przez
Katedrę Hodowli Drobiu, Zwierząt
Futerkowych i Zoohigieny.
Poza zajęciami w obiektach dydaktycznych Wydziału atrakcyjną formę
nauki stanowią zajęcia terenowe.
W poprzednim roku akademickim
studenci naszego Wydziału wzięli
udział w wyjeździe seminaryjnym
do Mucznego, gdzie zapoznali się na
miejscu z żeremiami bobra europejskiego. Przewodnikiem podczas tej
fascynującej eskapady był dr Antoni
Derwich, który odegrał decydującą
rolę w reintrodukcji tego gatunku na
terenie Bieszczad. Możliwość dyskusji i sam kontakt z dr Derwichem
stanowiły niezapomniane doświadczenie życiowe, wzbogacające do-

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji
Tekst:

Mariusz Kleszcz, student III roku Inżynierii Środowiska, przedstawiciel WRSS

Informacje na start
Nasz Wydział daje możliwość uzyskania dobrych i ciekawych zawodów
– te słowa często powtarza Dziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, co jest niepodważalnym faktem. Wydział kształci studentów na

Budynek WIŚiG w Mydlnikach,
źródło www.studentsite.pl

trzech kierunkach: Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia,
Gospodarka Przestrzenna, a od
roku akademickiego 2012/2013
wprowadza nowy, unikatowy kierunek: Gospodarka i Inżynieria
Wodna. Studia prowadzone są
w systemie dwustopniowym (3,5
roku inżynierskie + 1,5 roku magisterskie) w trybie stacjonarnym oraz
niestacjonarnym (Geodezja i Kartografia i Inżynieria Środowiska).
Oprócz tego, dla zainteresowanych
absolwentów Wydział oferuje studia
podyplomowe oraz doktoranckie.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształci się
obecnie ponad 2250 studentów.
W trakcie studiów są oni przygoto-

Studenci Geodezji i Kartografii podczas zajęć terenowych, fot. Monika Schmidt
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wywani m. in. do projektowania,
wykonywania i eksploatacji urządzeń inżynierskich w zakresie kompleksowego kształtowania środowiska, planowania infrastruktury technicznej oraz geodezji i geodezyjnego
urządzania terenów wiejskich.
Absolwenci kierunku Inżynieria
i Gospodarka Wodna będą przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń wodnych i melioracyjnych. Mogą być zatrudniani w biurach projektowych,
w przedsiębiorstwach i zakładach
wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących
i eksploatujących urządzenia wodne.
Zaplecze
Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji dysponuje znakomitym
zapleczem techniczno-naukowym,
który umożliwia przyszłym inżynierom poznać i zrozumieć wiele problemów i procesów, którymi będą
zajmować się w przyszłości. Do dyspozycji studentów oddane są min.:
stacja referencyjna KRUR (GNSS),
specjalistyczne laboratorium hydrotechniczne, wysokiej klasy sprzęt do
pomiarów geodezyjnych oraz pracownie komputerowe. To zaplecze
techniczne znajduje się w budynkach
Wydziału IŚiG zlokalizowanych
w centrum miasta oraz w pobliskiej

WRSS – samorząd!
Dla osób, które lubią robić coś więcej niż tylko studiować, istnieje
WRSS czyli Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Reprezentuje
ona brać studencką przed władzami
Wydziału. Inicjuje, prowadzi i finalizuje szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym. Między
innymi organizuje dzień Beana
(otrzęsiny I roku), „moją pierwszą
sesję” (przygotowującą studentów
I roku do ich pierwszej w życiu sesji
egzaminacyjnej), Wielką Lekcję
Inżynierii Środowiska (dzień otwarty dla młodzieży ze szkół średnich),
plebiscyt na SuperPsora Wydziału,
święto wydziałowe czyli Dzień Inżyniera i Geodety oraz szereg imprez
o nazwie Geoparty, które cieszą się
niezwykłą popularnością, nie tylko
wśród studentów naszego Wydziału.
Samorząd pomaga studentom
w różnego typu sprawach, które
sprawiają im trudność oraz udziela
wszelkiego typu informacji dotyczących naszego wydziału, kształcenia
i nie tylko. Więcej informacji o działalności WRSS znajdziesz pod adresem: www.wrss-wisig.pl.
Po zajęciach…
…pora na rozwijanie swoich zainteresowań, pasji oraz na… wypoczynek.

Studentki WIŚiG podczas wyjazdu seminaryjno-naukowego do Budapesztu
zorganizowanego przez WRSS, fot. Anna Sikora

W przypadku zainteresowań związanych z przedmiotami wykładanymi
na naszym Wydziale można zaangażować się w pracę kół naukowych:
Koła Naukowego Inżynierii Środowiska oraz Koła Naukowego Geodetów. Miłośnikom sportu proponujemy dołączyć do Akademickiego
Związku Sportowego prężnie działającego w naszej uczelni, a dla lubiących zabawę: Klub Akademicki
ARKA, który nie tylko prowadzi szereg cyklicznych imprez (min.: Międzywydziałowy Turniej Artystyczny,
Andrzejki, Wieś Party itp.), ale również organizuje wiele ciekawych wyjazdów czy spotkań podróżniczych.
Każdy znajdzie coś na siebie.
Co po studiach?
Obecnie na rynku brakuje inżynierów specjalistów, dlatego absolwenci
kierunków naszego Wydziału mają
dużą możliwość pracy w sektorze

w którym się kształcą. Absolwent
WIŚiG może ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej,
uprawnienia geodezyjne oraz z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości. Może podejmować pracę
w urzędach administracji publicznej,
w biurach projektowych, we wszelkiego typu miejscach związanych
z przebiegiem studiów oraz daje
możliwość otworzenia i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zachęcamy do odwiedzenia wydziałowej strony internetowej: www.wisig.ur.krakow.pl, na której znajdziesz
odpowiedzi na wszystkie nurtujące
Cię pytania. Zawarte są tam dokładne informacje na temat wydziału,
kierunków oraz programu studiów.
Do zobaczenia!
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Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

dzielnicy Krakowa-Mydlniki. Studenci uczestniczą w licznych ćwiczeniach terenowych oraz wyjazdach naukowych, które pozwalają w praktyce
zetknąć się z zagadnieniami omawianymi na wykładach i ćwiczeniach.

Wydział Ogrodniczy
Tekst:

Magdalena Miś, studentka III roku Ogrodnictwa

Chcesz robić w życiu coś innego niż
Twoi znajomi? A może właśnie
dzięki nim trafiłeś do nas? Jeśli nie
wiesz co wybrać, aby nie żałować
czasu spędzonego na studiach
przyjdź na Wydział Ogrodniczy!

Wydział Ogrodniczy stawia na
prawdziwe życie studenta, czyli nauka (zajęcia, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, praktyki)
jak i rozrywka (rajdy, wycieczki, imprezy). Na tym Wydziale można po-

Bal Beana

Dzień Otwarty, prezentacja WO
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głębiać swoją wiedzę, uzyskiwać
nowe doświadczenia, poznawać nowych ludzi i nowe otoczenia.
Atmosfera u nas jest przyjazna i koleżeńska. Studenci, którzy chcą
uczyć się na naszym Wydziale mogą
kształcić się na 5 specjalnościach tj.:
• ogrodnictwo z marketingiem
• agroekologia i ochrona roślin
• bioinżynieria
• sztuka ogrodowa
• rośliny lecznicze i prozdrowotne.
Jeśli interesuje cię przyroda, chcesz
poznać nowe miejsca – nasz Wydział
jest właśnie dla ciebie. Dzięki pomysłowości wykładowców, część zajęć
odbywa się w terenie. Najczęściej
wyjazdy terenowe organizowane są
poza Kraków, powoduje to dużą różnorodność prowadzonych ćwiczeń.
Dla osób, które lubią pracę w laboratorium Wydział również ma odpowiednie zaplecze!
Przychodząc na nasz Wydział możecie sprawdzić się w pracach naukowych z różnych dziedzin, a pomoże
Wam w tym Wydziałowe Koło Naukowe Ogrodników (KNO). W jego
ramach działa 10 sekcji tematycznych, w których wykonywane są
badania terenowe i laboratoryjne.
Wspomniane sekcje to: Botaniki
i Ekologii, Biochemii Ekologicznej,
Fizjologii Roślin, Genetyki, Entomologii, Fitopatologii, Roślin

nych) i zielarskich, stacje doświadczalne, w których prowadzone są doświadczenia polowe oraz odbywają
się praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych fachowców.
Kiedy kończy się czas nauki, zaczyna
się czas zabawy, który można spędzić
w zaprzyjaźnionym Klubie ARKA,
nieopodal budynku naszego wydziału. Na początku studiowania czekają
na Was „otrzęsiny”, czyli Impreza
pod nazwą Bal Beana, która ma na
celu zaprezentowanie możliwości
świeżo upieczonych nowych studentów, ale również jest dobrym czasem
do integracji z koleżankami i kolegami z naszego i innych Wydziałów.
Z każdym problemem można się
zgłaszać do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, która z ochotą
będzie starała się pomóc lub wytłumaczyć, jak również wesprzeć studenta. Dbamy o dobre relacje „dziekan-student” organizując np. tzw.

Ogólnopolskie Dni Owada

„Wigilijkę”. Pomagamy zorganizować
pierwszą sesję. Studenci naszego Wydziału mogą rozwijać swoje talenty
artystyczne np. w organizowanych

Siedziba Wydziału Ogrodniczego, fot. Gabriel Wojcieszek
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Wydział Ogrodniczy

Ozdobnych, Sadownictwa, Pszczelnictwa, Warzywnictwa i Roślin Zielarskich. Praca w KNO pozwala rozwijać zainteresowania naukowe
w czasie trwania studiów niezależnie
od tematyki pracy magisterskiej.
Aktywne uczestnictwo w pracach
KNO pomaga w nabywaniu umiejętności badawczych. Uzyskane wyniki są prezentowane na wydziałowych i ogólnopolskich sesjach kół
naukowych, a następnie publikowane. Jedną z form działalności Kół
Naukowych są wakacyjne wyjazdy
o charakterze badawczym, podczas
których studenci pod opieką pracowników mają możliwość prowadzenia własnych obserwacji i badań
warunków przyrodniczych różnych
części Polski.
Ważnym elementem na studiach
ogrodniczych są praktyki, które odbywamy w większości z wydziałowych katedr oraz w stacjach doświadczalnych Wydziału, zaprzyjaźnionych gospodarstwach ogrodniczych
i zielarskich położonych w różnych
rejonach Polski. Mają one na celu
zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych oraz zapoznanie się
z wieloma praktycznymi aspektami
szeroko pojętego ogrodnictwa. Istnieje także możliwość odbycia części
praktyk w ośrodkach zagranicznych
między innymi w: Anglii, Irlandii,
Niemczech, Norwegii. Dodatkowym
atutem Wydziału Ogrodniczego jest
posiadanie nowoczesnych szklarni.
Tam odbywają się zajęcia, badania
naukowe oraz wspomniane już praktyki. Posiadamy bogatą kolekcję
roślin ogrodniczych (w tym tropikal-

Reprezentacja Wydziału podczas turnieju artystycznego

przez nas konkursach fotograficznych, rysunkowych i w różnorodnych zespołach twórczych, między
innymi w Chórze Akademickim. Co
roku organizujemy Rajd Ogrodnika
oraz wiele ciekawych i tematycznych
wycieczek. Specyficznym wydarzeniem na Wydziale Ogrodniczym jest
Bal Ogrodnika, na którym bawią się
nie tylko studenci, ale również władze naszej uczelni.
Na Wydziale Ogrodniczym organizowane są – początkowo o zasięgu
lokalnym, a już od kilku lat Ogólnopolskie – Dni Owada. To ogromne
przedsięwzięcie adresowane jest do
dużej rzeszy odbiorców w bardzo
różnym wieku, są specyficzną formą
nauki. Ta ogromna impreza zainicjowana i kontynuowana przez kie-

rownika Katedry Ochrony Rośli,
prof. dr hab. Kazimierza Wiecha
cieszy się wielkim zainteresowaniem. To okazja do zapoznania się
z bogatą kolekcją żywych owadów,
pajęczaków oraz żab, ale również
możliwość wysłuchaniem ciekawych
prelekcji związanych tematycznie ze
światem owadów.
Innym ważnym wydarzeniem na naszym Wydziale jest Święto Ogrodów, zainicjowane przez kierownika
Katedry Roślin Ozdobnych, prof.
dr hab. Annę Bach. Impreza ma na
celu podkreślenie tego, jak ważną
rolę odgrywa zieleń, dzięki której
można się zrelaksować, czuć swobodnie oraz barwnie i kwiatowo.
Podczas zwiedzania kolekcji roślin
ozdobnych, zielarskich i sadowni-

16

czych można skorzystać z fachowej
rady pracowników oraz studentów
Wydziału Ogrodniczego.
Nasz Wydział bierze czynny udział
w Międzywydziałowym Turnieju
Artystycznym, podczas którego na
scenie każdy może zaprezentować
swoje umiejętności aktorskie i satyryczne.
Podczas Dni Otwartych na swoim
stoisku staramy się ukazać najlepsze
strony naszego Wydziału. Dzięki
dużej pomysłowości naszych koleżanek i kolegów nasze stoisko odznacza się dużą indywidualnością.
Owocuje to dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Zdjęcia: Magdalena Miś

Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki
Monika Bant, studentka III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Zastępca Przewodniczącego WRSS

Wydział

Inżynierii Produkcji
i Energetyki powstał w 1977 roku.
Kształcenie na Wydziale odbywa się
na dwóch kierunkach studiów:
• Technika Rolnicza i Leśna
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Od roku akademickiego 2012/2013
kształcenie realizowane także będzie
na kierunku unikatowym Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka
Odpadami.
Kierunek Technika Rolnicza i Leśna, wymagający zgłębiania wiedzy,
zarówno przyrodniczej, jak i technicznej zawsze, nawet w najtrudniejszych dla rynku pracy latach, dawał absolwentom Wydziału szerokie
możliwości zatrudnienia. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki
żywnościowej i leśnej.
Absolwenci kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji zdobywają
umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwa, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących
procesów i systemów produkcyjnych.
Studenci, którzy kończą nasz Wy-

dział przygotowani są do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu techniki i inżynierii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych
związanych produkcją surowcową
oraz żywnościowym i pozażywnościowym przetwórstwem surowców
biologicznych, gospodarką leśną,
a przede wszystkim z ekoenergetyką.
Absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki znajdują zatrudnienie – lub podejmują samodzielną
działalność – w zakładach produkcyjnych, przetwórczych i usługowych, w instytucjach consultingowych (doradztwo) i oświatowych,

Na terenie Wydziału,
fot. Krzysztof Dziedzic

Inauguracja roku akademickiego, fot. Gabriel Wojcieszek
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Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Tekst:

Rajd WIPiE, Harenda – Zakopane, fot. Katarzyna Łyduch

a także administracji państwowej i samorządowej – zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.
Na Wydziale jest do dyspozycji
wiele bardzo dobrze wyposażonych
laboratoriów z nowoczesną aparaturą do wykonywania pomiarów
i symulacji w ramach zajęć oraz badań naukowych. Wydział posiada
także unikatową kolekcję roślin
energetycznych.
Jeśli dla niektórych studentów sama
nauka to za mało, chcą robić coś
więcej i nie boją się wyzwań to mogą
realizować się w kołach naukowych,
czy też WRSS, czyli Wydziałowej
Radzie Samorządu Studentów.

W skrócie o kołach naukowych
i WRSS
Na Wydziale działa aktywnie Koło
Naukowe Techniki Rolniczej, którego opiekunem jest dr inż. Tomasz
Hebda. Studenci mogą realizować
się w sekcjach naukowych takich
jak: sekcja infrastruktury, sekcja
agrofizyki, sekcja zarządzania produkcją i inne. W ramach kół naukowych łączymy przyjemne z pożytecznym i poznajemy problemy badawcze inżynierii rolniczej. Trudno
byłoby wymienić wszystkie tematy
jakimi koło naukowe zajmowało się
przez ostatni rok, gdyż było ich
wiele: od biomasy poprzez infra-
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strukturę techniczną, termografię,
fasolę „Piękny Jaś”, na ocenie chipsów kończąc. Odnosiliśmy również
sukcesy na arenie międzyuczelnianej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Można by wymienić
choćby pierwsze miejsce na I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej
Młodzieżowej Konferencji Naukowej w Rzeszowie w sekcji wielofunkcyjności obszarów wiejskich.
Koła naukowe to nie tylko badania
i konferencje, ale również możliwość
poznania wielu interesujących ludzi
oraz integracja środowiska na spotkaniach organizowanych na naszym Wydziale.

Co roku, w maju, organizowany jest
rajd studencki po najciekawszych trasach górskich. Pomysł zrodził się
spontanicznie pewnego majowego
wieczoru (1999 r.) w Szałasie znajdującym się na terenie (wtedy jeszcze)
Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa. Sentymentalne wspomnienie
Prodziekanów WTiER: prof. Tadeusza Juliszewskiego i prof. Norberta
Marksa zostały podchwycone przez
grupkę studentów V roku i twórczo
rozwinięte przez wspólną włóczęgę
w Gorcach. Uczestniczyło w niej 70
osób z naszego Wydziału i zaprzyjaźnionego Wydziału Technologii Żywności. Z każdym następnym rajdem
grono sympatyków stawało się coraz
większe – zawsze z obu Wydziałów.
Przez wszystkie te lata pracownicy
wraz ze studentami zwiedzili Gorce,
Beskid Żywiecki i wiele tatrzańskich
schronisk. Każdemu rajdowi towa-

Studentki WIPiE na promocji Festiwalu Nauki 2011, fot. Gabriel Wojcieszek

XII Dzień Mechanizatora – studenci z Prodziekanem ds. Dydaktycznych
i Studenckich dr hab. Sylwestrem Taborem, prof. UR, fot. dr Maciej Sporysz

rzyszyła niezapomniana atmosfera
i obecność uczestnika wszystkich rajdów prof. Tadeusza Juliszewskiego,
Dziekana naszego Wydziału. Zapra-

szamy serdecznie tych, którzy nie byli
jeszcze na Rajdzie WIPiE na kolejny
udany wyjazd, a tym samym do studiów na naszym Wydziale.
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Wydziałowa Rada Samorządu Studentów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki jest zawsze
otwarta na nowych działaczy. Od
13 lat organizuje Dzień Mechanizatora i współorganizuje Zjazd Absolwentów Wydziału. Co roku imprezy
te przyciągają liczne grono studentów i absolwentów, nie tylko z naszego Wydziału, którzy spragnieni
są naprawdę dobrej zabawy. Każdy
Dzień Mechanizatora wzbogacony
jest o różne konkurencje sprawnościowe i zmagania intelektualne. Już
dziś chcemy Was wszystkich zaprosić na XIII Dzień Mechanizatora
w maju 2012 r. Gwarantujemy zadowolenie i zabawę do rana!

Wydział Technologii Żywności
Tekst:

Przemysław Machura, student V roku Technologii Żywności i Żywienia
Człowieka

Po pierwsze:
Kształcenie na Wydziale Technologii Żywności jest przeznaczone dla
osób zainteresowanych poznawaniem metod produkcji żywności,
oddziaływania na organizm ludzki
poszczególnych składników żywności oraz problematyki dotyczącej żywienia człowieka. Dlatego w swym
zakresie przygotowuje studentów do
pracy w szeroko pojętym przemyśle
spożywczym (browary, gorzelnie,
winiarnie, zakłady mięsne, mleczarnie, cukrownie, piekarnie, młyny,
wytwórnie soków, przetwórnie owoców i warzyw, zakłady cukiernicze,
zakłady tytoniowe, przetwórnie ryb,
słodownie, drożdżownie, zakłady
chłodnicze, zakłady przyprawowe,

wytwórnie koncentratów spożywczych, zakłady garmażeryjne), przedsiębiorstwach i instytucjach jemu
towarzyszących (laboratoria, służby
kontrolne, jednostki audytujące
i certyfikujące, placówki naukowe,
jednostki administracji gospodarczej
zajmujące się np. kontrolą oraz dystrybucją i marketingiem żywności)
oraz zajmujących się żywieniem
człowieka i dietetyką (gabinety dietetyczne, restauracje i zakłady żywienia zbiorowego).
W skład WTŻ wchodzi dziesięć
niezależnie działających jednostek:
Katedra Analizy i Oceny Jakości
Żywności, Katedra Biotechnologii
Żywności, Katedra Chłodnictwa
i Koncentratów Spożywczych, Kate-

Półprofesjonalna aparatura do warzenia piwa PROMIL, fot. Kacper Kuziora
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dra Inżynierii i Aparatury Przemysłu
Spożywczego, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Technicznej, Katedra Technologii
Węglowodanów, Katedra Żywienia
Człowieka oraz Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności. Dzięki tak rozbudowanej
strukturze możliwe jest tworzenie
nowych kierunków studiów. W aktualnej ofercie kształcenia znajdują
się dwa kierunki i kilka specjalności:
• Technologia żywności i żywienie
człowieka (specjalności: Dietetyka ogólna (studia stacjonarne),
Enologia (studia niestacjonarne)),
Jakość i bezpieczeństwo żywności
(studia stacjonarne), Technologia
żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne), Żywienie człowieka
(studia stacjonarne)
• Towaroznawstwo (specjalność:
Towaroznawstwo żywności (studia
stacjonarne).
Wymienione studia przebiegają
w trybie dwustopniowym: po ukończeniu stopnia I (3,5 roku) student
otrzymuje tytuł inżyniera, a następnie
po ukończeniu stopnia II (1,5 roku) –
tytuł magistra inżyniera. Jednak aby
studiować na Wydziale Technologii

Przebieg studiów
W ciągu pierwszych lat studiów
prowadzone są m.in. zajęcia z chemii, matematyki, fizyki, biochemii,
maszynoznawstwa, czy chemii żywności. Zdobywana wiedza w kolejnych latach ma wymiar bardziej
praktyczny i przydaje się zarówno
w pracy, jak i w życiu codziennym.
Dużą zaletą jest odpowiednia liczba
ćwiczeń laboratoryjnych, w trakcie
których można dokładnie poznać
przebieg procesów produkcyjnych,
charakterystycznych dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego, czy też
metod analiz surowców oraz produktów.
Po drugim roku studiów inżynierskich organizowane są praktyki objazdowe, w trakcie których studenci
naocznie i namacalnie zapoznają się
z technologią produkcji różnych zakładów wytwarzających żywność.
Praktyki te pozwalają obejrzeć od
środka zakłady produkcyjne oraz
poznać specyfikę poszczególnych
branż przemysłu spożywczego.
Na II stopniu studiów (IV rok studiów) studenci wybierają specjalizację, według której chcą kreować swoją
dalszą karierę. Spośród wielu można
wybrać tylko jedną: Analizę i ocenę
jakości żywności, Bioanalitykę żywności, Biotechnologię żywności,
Chłodnictwo i przechowalnictwo
żywności, Dietetykę, Fizjologię żywienia człowieka, Higienę i toksyko-

Ćwiczenia z przetwórstwa mięsa, fot. Michał Bogaty

Analiza i ocena sensoryczna piwa, fot. Dorota Wajda

logię żywności, Inżynierię żywności,
Przetwórstwo mięsa, Przetwórstwo
mleka, Przetwórstwo owoców i warzyw, Przetwórstwo surowców zwierzęcych, Przetwórstwo zbóż, Technologię fermentacji i napojów, Technologię gastronomiczną, Technologię
węglowodanów, Żywienie człowieka
lub Żywność prozdrowotną.

Przy dobrej organizacji czasu i pomyślnym samozarządzaniu podczas
studiów, można z powodzeniem pogodzić naukę z pracą. Dzięki temu
istnieje możliwość nie tylko podreperowania swojego budżetu, ale
także zdobycia cennego doświadczenia, które później będzie procentować w samodzielnym życiu.
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Żywności należy zdać maturę z jednego z następujących przedmiotów
kierunkowych: biologii, chemii, fizyki
z astronomią lub matematyki.

dyplomowe, które zwiększają kwalifikacje zawodowe z zakresów:
• Analizy instrumentalnej w ocenie
jakości żywności
• Bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym
• Jakości żywności i systemów jej
gwarantowania
• Zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
• Żywienia człowieka z elementami
gospodarstwa domowego
• Profesjonalnego kierownika projektów badawczo-rozwojowych.
Praktyki objazdowe w browarach OKOCIM, fot. Paulina Juroszek

Siedziba Wydziału,
fot. Gabriel Wojcieszek

W skrócie o Wydziale
Wydział istnieje od 1994 roku, a od
2002 roku jego siedziba mieści się
w Mydlnikach (dzielnica Bronowice) przy ulicy Balickiej 122.
Można się do niego dostać komunikacją prywatną, na którą czekają
duże parkingi lub liniami komunikacji autobusowej, które bezpośrednio
łączą tę jednostkę z pozostałymi wydziałami Uniwersytetu Rolniczego.
Sam budynek Technologii Żywności
należy do jednego z najnowszych
należących do UR, dzięki czemu jest
wyposażony w nowoczesne sale laboratoryjne z aparaturą i sprzętem

nowej generacji, sale seminaryjne
z systemem audio-wizualnym, co
umożliwia kształcenie w komfortowych warunkach. Ponadto dysponuje dwiema nowoczesnymi salami
wykładowymi, czytelnią z dostępem
do internetu i baz danych, nowoczesną pracownią komputerową z dostępem do internetu, barkiem spożywczym i kioskiem, automatami
serwującymi napoje i słodycze oraz
pełnym dostępem do bezprzewodowego internetu.
Dodatkowe możliwości
W każdej jednostce działają koła naukowe, które zrzeszają studentów
we wspólnych zainteresowaniach
i uczą w przyjemny sposób oraz organizują sesje naukowe, w trakcie
których studenci prezentują swoje
osiągnięcia. Ponadto odbywają się
szkolenia w zależności od potrzeb
stawianych przez studentów (np.
szkolenie z zakresu HACCP i norm
ISO) oraz prowadzone są studia po-

22

Dodatkowo przy Wydziale działają
organizacje, takie jak: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski (PTTŻ), którego
celem jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk
o żywności i jej technologii oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego (SITSpoż), które rokrocznie organizuje konkurs im. „Profesora Franciszka Nowotnego” na
najlepszą pracę magisterską.
WTŻ posiada również ofertę odbywania praktyk oraz studiowania
w kilku zagranicznych ośrodkach
w ramach programu ERASMUS.
Obecnie możliwe są wyjazdy do
ośrodków w Adanie (Turcja), Gandawie (Belgia), Hamburgu (Niemcy),
Kopenhadze (Dania), Nitrze (Słowacja), Pardubicach (Czechy), Plowdiwie (Bułgaria), Viterbo (Włochy),
Walencji (Hiszpania), Wiedniu (Austria), Angers (Francja), Pampelunie
(Hiszpania) i Zlinie (Czechy).

Biotechnologia –
Studia Międzywydziałowe
inż. Paula Banaś, absolwentka I stopnia Biotechnologii

Długo zastanawiałam się nad sposobem przedstawienia naszego kierunku pod kątem Was – przyszłych
studentów Biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Czego obecnie szuka osoba wybierająca studia, czego oczekuje od
uczelni, wykładowców, programu
nauczania? Jak wyobraża sobie
swoją przyszłość? Czy kończąc daną
uczelnię będzie posiadała wystarczającą wiedzę i umiejętności, żeby rozpocząć pracę w dowolnym ośrodku,
także za granicą?
Każdy, kto rozpoczyna dorosłe życie
zmaga się z wątpliwościami i obawami dotyczącymi rynku pracy,
a jednocześnie stara się wpleść w nie
swoje pasje i marzenia. Biotechnologia zafascynowała mnie, jako kierunek przyszłościowy, rozwijający się
dynamicznie z roku na rok, obejmujący szeroki zakres dziedzin, począwszy od przemysłu przez ochronę środowiska, rolnictwo, aż po medycynę
i farmakologię. Pozwoliła mi zbudować silną podstawę, którą mogę wykorzystać w moim codziennym życiu
i studiach, które kontynuuję obecnie
na Uniwersytecie w Edynburgu.
Studia na Biotechnologii nie są łatwe,
wymagają spędzania kilkudziesięciu
godzin tygodniowo na wykładach
i w laboratoriach, przygotowywania
się do kolokwiów, pisania sprawo-

zdań laboratoryjnych, więc same początki często spędzają sen z powiek.
Nie mniej jednak z roku na rok to,
czego się uczymy nabiera większego
sensu. Zauważamy, że potrafimy wykorzystać czas bardziej efektywnie
i studia naprawdę stają się okresem
nabywania zdolności łączenia przyjemnego z pożytecznym, tak potrzebnego w dorosłym życiu.
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze
– niemal za każdym razem decyduje
o naszym nastawieniu do sytuacji,
osoby, przedmiotu. W przypadku
Biotechnologii pierwszą, niepodważalną zaletą jest dziekanat, który
przez kolejne lata studiów staje się
łącznikiem między nierzadko zde-

zorientowanym i zagubionym studentem a wykładowcami i ogólną
administracją uczelni. Sama spędzałam tam wiele godzin będąc zawsze
wysłuchana i wspierana. Utrzymało
mnie to w przekonaniu, że w trakcie
studiów należy nauczyć się współpracy, aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni, a przede wszystkim, poprzez słuchanie i zadawanie pytań
nabrać umiejętności nawiązywania
swobodnego kontaktu, ważnego
w życiu zawodowym przy prowadzeniu dyskusji i rozwiązywaniu
problemów.
Program nauczania na Biotechnologii jest dość rozbudowany, obejmuje
przedmioty ogólne (chemia, fizyka,

Warsztaty biotechnologiczne, fot. Aneta Ślusarczyk
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Tekst:

Zajęcia z Proteomiki, fot. Michał Graffstein

Zajęcia z Biologii molekularnej, fot. Helena Woźniak

matematyka etc.), przedmioty z podstaw procesów biologicznych (genetyka, biofizyka, biologia molekularna, genomika, proteomika, etc.)
aż po wyspecjalizowany materiał
z zakresu technologii przemysłowych, biotechnologii roślin, zwierząt
oraz żywności. Ponadto biotechno-

logia daje możliwość praktycznego
wykorzystania zdobytej na wykładach wiedzy w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. W trakcie zajęć nie
tylko dowiecie się, co to są enzymy
restrykcyjne, ale także wykonacie
elektroforezę, aby zobaczyć efekt ich
działania. Nauczycie się obsługi
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chromatografu i spektofotometru,
poznacie techniki mikroskopowe
i mikrobiologiczne, przeprowadzicie
modyfikację genetyczną marchewki,
a także zaznajomicie się z technologią hodowli komórek. Tej praktycznej wiedzy trudno nie docenić, gdy
obecny rynek pracy wymaga od studenta pewnego już doświadczenia.
Służy temu również obowiązek odbycia miesięcznych praktyk w ramach trzeciego roku studiów oraz
w obrębie programu magisterskiego.
Pozwalają one zaznajomić się z pracą
w realnych zakładach pracy, nawiązać kontakty oraz wzbogacić swoje
CV w nowopoznane techniki.
Świeżo nabytą wiedzę i opanowane
umiejętności możecie wykorzystać
czynnie poprzez uczestniczenie
w życiu Koła Naukowego Biotechnologów „Helisa”. W ramach jego
działalności studenci nie tylko mają
możliwość prowadzenia badań naukowo-laboratoryjnych, ale również
korzystają z nierzadko dofinansowanych wyjazdów i obozów naukowych, biorą udział w seminariach
i wydarzeniach związanych z Biotechnologią. Ponad mają możliwość
zaprezentowania swoich badań
w trakcie organizowanych w dwuletnim cyklu Warsztatów Biotechnologicznych, w obecności nie tylko
zaproszonych wykładowców i studentów, ale także światowych naukowców i przedstawicieli firm.
Sama miałam możliwość uczestniczenia w tego typu wydarzeniu, będąc pod wrażeniem profesjonalizmu
i zaangażowania biorących w nim
udział studentów.

Dodatkowym atutem studiów jest
możliwość skorzystania z wyjazdów
w ramach programu „Socrates – Erasmus”, dającego szansę nie tylko przebywania za granicą przez minimum
pół roku oraz poszerzenia wiedzy, ale
przede wszystkim nawiązania przyjaźni i rozwinięcia horyzontów.
Biotechnologowie potrafią także
pokazać, że studia to nie tylko nauka
i praca w laboratorium. Udowodnili
to wielokrotnie w trakcie licznych
imprez kulturalnych, a także zorganizowanych Bali Biotechnologa. Te
ostatnie okazały się sukcesem i zgromadziły wielu uczestników spośród
studentów, wykładowców oraz zaproszonych gości. Daje to do zrozumienia, że studia powinny stanowić

połączenie pasji, wysiłku, nawiązania kontaktów, rozwijania umiejętności gospodarowania czasem oraz
radzenia sobie z wyzwaniami, które
stawia nam przed sobą codzienność.
Pisząc ten artykuł wiem, że nie łatwo
jest podjąć decyzję dotyczącą wyboru kierunku studiów. Nie jest też
łatwo spojrzeć w przyszłość bez wahania czy nasz wybór będzie właściwy pod kątem rynku pracy. Z perspektywy czasu, gdy wspominam
studia w ramach Biotechnologii
stwierdzam, że wiele się w ciągu tego
czasu nauczyłam. Oprócz materiału
obejmującego program nauczania,
oprócz opanowania wielu technik
laboratoryjnych, które mogę obec-

nie wykorzystać, oprócz umiejętności radzenia sobie ze stresem i zagospodarowaniem czasu, nauczyłam
się dokonywania wyborów. Rozbudowany program obejmujący ogólny
obraz biotechnologii, jako dziedziny
interdyscyplinarnej pozwolił mi zorientować się, co tak naprawdę mnie
interesuje i w którym kierunku rozwijać specjalizację.
Jako absolwentka Biotechnologii –
Studiów Międzywydziałowych mogę
polecić ten kierunek każdemu, kto
szuka przygody w obrębie interdyscyplinarnych nauk biologicznych.
Stanowią one rzetelną podstawę do
wyboru pracy w ośrodkach laboratoryjnych oraz przyszłej ścieżki zawodowej zgodnej z zainteresowaniami.
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Warsztaty biotechnologiczne, fot. Aneta Ślusarczyk

Architektura Krajobrazu –
Studia Międzywydziałowe
Tekst:

Katarzyna Żak, studentka II roku Architektury Krajobrazu

Historia
Międzywydziałowy Kierunek Studiów Architektura Krajobrazu został powołany Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w roku akademickim 2008/2009.
Kierunek ten współtworzą: Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji
oraz Wydział Ogrodniczy.
Po ukończeniu I stopnia, absolwent
otrzymuje tytuł inżyniera, a po
ukończeniu II stopnia – magistra
inżyniera. W 2011 r. odbył się już
trzeci nabór kandydatów na studia.
Obecnie na Architekturze Krajobrazu studiuje ponad 200 studentów.

Profil Absolwenta
Absolwent powinien posiadać wiedzę
w zakresie nauk przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych
uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Powinien być przygotowany
do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji
rządowej i samorządowej. Powinien
również posiadać umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz być przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na
treść, funkcję i formy krajobrazu.

Rysowanie podczas Festiwalu Nauki w Krakowie, fot. Dominika Sekuła
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Program kształcenia
Program kształcenia obejmuje dwie
grupy treści realizowanych w czasie
2400 godzin:
– grupa treści podstawowych zawartych w przedmiotach – matematyka, geometria wykreślna, biologia
roślin, ekologia, historia sztuki
i dziedzictwo kulturowe, ochrona
środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, struktury wizualne,
podstawy kartografii i in.,
– grupa treści kierunkowych w zakresie: rysunku i rzeźby, fizjografii,
gleboznawstwa, szaty roślinnej
i fauny, budownictwa, instalacji budowlanych i materiałoznawstwa,
historii sztuki ogrodowej, grafiki inżynierskiej, geodezji, zasad projektowania krajobrazu, projektowania
obiektów architektury krajobrazu, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz
prawa, ekonomii i zarządzania,
fitosocjologii, roślin użytkowych
w ogrodach ozdobnych, projektowania małej architektury w krajobrazie, projektowania roślinnych
struktur ogrodowych, projektowania ogrodów przydomowych, rekreacji w krajobrazie, rewitalizacji krajobrazu, rewaloryzacji ogrodów
historycznych i innych.

Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe są przewidziane w ramach kilku przedmiotów. Najbardziej charakterystyczne
są ćwiczenia z gleboznawstwa.
Trwają zwykle dwa dni – w pierwszym w okolicy Nowego Brzeska,
Kotlinie Sandomierskiej, okolicach

Niepołomic, Bochni lub Wiśnicza.
W drugim dniu na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego lub w Zabierzowie. Podczas ich trwania studenci oglądają i opisują profile glebowe, badają właściwości gleb,
poznają gatunki roślinności typowe
dla danego gatunku gleby.
Koło Naukowe Architektów
Krajobrazu
W celu poszerzenia swoich zainteresowań, od roku akademickiego
2010/2011, studenci mogą działać
w Kole Naukowym Architektów
Krajobrazu. Członkowie przygotowują prace naukowe, które prezentowane są na Sesji Koła Naukowego
Architektów Krajobrazu. Zwycięski
referat zostaje wygłoszony na Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych.

Praktyki na Woli Duchackiej,
fot. Karolina Zięba

Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa,

Samorząd Studentów
Samorząd Studentów Kierunku
Architektura Krajobrazu – Studia
Międzywydziałowe rozpoczął oficjalną działalność w czerwcu 2011
roku. Przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego i zastępcę oraz wybrano delegata kierunku do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Członkowie zajęli
się organizacją I Rajdu Integracyjnego Architektów Krajobrazu oraz
Balu Architekta. Ponadto, na bieżąco, włączają się w przygotowanie
imprez i wydarzeń ogólnouczelnianych jak Festiwal Nauki czy Dzień
Otwarty, a także starają się pomóc
nowo przyjętym kolegom w jak najszybszym zaadaptowaniu się na
uczelni.

fot. Katarzyna Żak

Praktyki w Kolbuszowej,
fot. Bogna Mańkowska

Rozpoznawanie roślin na dendrologii,
fot. Katarzyna Żak
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Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe

Praktyki zawodowe
W roku akademickim 2010/2011
studenci mieli do wyboru trzy warianty odbycia praktyk. Jednym
z nich była praktyka indywidualna.
Poległa na tym, że student sam decydował w jakim miejscu (biuro projektowe, Urząd Planowania Przestrzennego itp.) chce odbyć praktykę. Oczywiście musiał na to
wyrazić zgodę Kierownik kierunku
studiów. Czas praktyk wakacyjnych
(po II i III roku studiów) powinien
wynosić łącznie 8 tygodni. Drugą
formę praktyki zawodowej stanowiła
praktyka grupowa. Studenci inwentaryzowali obszar starego założenia
parkowo-dworkowego na Woli Duchackiej. Zostali podzieleni na cztery
grupy, a każdą z grup podzielono na
trzy sekcje – dendrologii, geomatyki
i geodezji. Trzecim wariantem była
praktyka w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, gdzie przeprowadzono inwentaryzację zabudowy
pojózefińskiej na terenie powiatu
mieleckiego i kolbuszowskiego.
Każda z trzech grup miała do zinwentaryzowania inną część powiatu.
W każdym przypadku studenci zobowiązani byli do sporządzenia sprawozdania oraz uzupełnienia dzienniczka praktyk.

Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Tekst:

prof. dr hab. lek. wet. Jerzy Niedziółka,
Przewodniczący Rady Programowej UCMW UJ-UR

8 czerwca 2010 roku Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr
hab. Karol Musioł i Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija, podpisali porozumienie
o powołaniu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej.
Porozumienie to wynikało z konieczności podejmowania działań interdyscyplinarnych zgodnych z wymaganiami kształcenia i rozwoju naukowego. Centrum będzie kształcić na
wszystkich poziomach studiów oraz

w ramach kształcenia ustawicznego.
Będzie ono miało swoją siedzibę
w budynkach Uniwersytetu Rolniczego, a kadra naukowa składać się
będzie z nauczycieli akademickich
zatrudnionych w jednostkach obu
uczelni.
Zgodnie z zawartym porozumieniem podstawowym zadaniem Centrum jest organizowanie współdziałania obu uczelni poprzez zespolenie
grup naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz koordynowanie ich in-

Praca w laboratorium, fot. Gabriel Wojcieszek
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terdyscyplinarnej działalności badawczej, usługowej, szkoleniowej,
i promocyjnej z zakresu nauk weterynaryjnych, medycznych, biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych. W dziedzinie przedmiotowych nauk działania te mają
na celu: kształcenie studentów,
uczestniczenie w opracowywaniu
programów kształcenia studentów
i podnoszenia kwalifikacji kadr, wykonywanie usług weterynaryjnych,
rozwiązywanie zagadnień interdyscyplinarnych, wspólne prowadzenie
badań naukowych, wdrażanie nowych technik i technologii, podejmowanie współpracy z innymi
ośrodkami weterynaryjnymi w kraju
i zagranicą, uczestnictwo w przedsięwzięciach, których celem jest
wspólne podejmowanie działań obejmujących badania naukowe i prace
rozwojowe oraz prowadzenie działalności innowacyjnej z wykorzystaniem wyników badań naukowych.
Co równie istotne, Centrum może
nawiązywać współpracę z innymi
podmiotami medycznymi, biologicznymi, rolniczymi i technicznymi, a także z jednostkami organizacyjnymi obu uczelni.

Zakładanie kultur tkankowych, fot. Gabriel Wojcieszek

Dla młodzieży, zainteresowanej studiami weterynaryjnymi realizowanymi w Krakowie, najważniejszym
jest utworzenie studiów na kierunku Weterynaria od roku akademickiego 2012/2013. Rada Programowa UCMW UJ-UR jednomyślnie uchwaliła limit 60 osób do
przyjęcia na międzyuczelniany kierunek Weterynaria i ustaliła kryterium naboru na ten kierunek studiów. Przedmiotami kwalifikacyjnymi będą: biologia, chemia oraz
język obcy. Podjęto również uchwały
szczegółowe dotyczące warunków
i trybu naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych.
Powołanie kierunku studiów Weterynaria wspólnego dla UJ i UR, daje
możliwość włączenia do procesu dy-

daktycznego wielu nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na
kierunkach: lekarskim, biologia, farmacja, zootechnika i rolnictwo. I tak
planowane jest, aby Wydział Lekarski
(UJ) w oparciu o standardy dla kierunku lekarskiego mógł prowadzić
nauczanie niektórych przedmiotów
takich jak np. chemia, biofizyka, histologia i embriologia, mikrobiologia,
immunologia, toksykologia, diagnostyka obrazowa, chirurgia ogólna
z anestezjologią. Wydział Farmaceutyczny (UJ): farmakologię i farmację.
Zaś Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
(UJ): biologię, biologię komórki i genetykę weterynaryjną. Z Uniwersytetu Rolniczego, Wydział RolniczoEkonomiczny prowadzić będzie

nauczanie: agronomii, ochrony środowiska i ekonomii weterynaryjnej.
Natomiast Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt będzie prowadził takie
przedmioty jak: fizjologia zwierząt,
genetyka ogólna, biostatystyka i metody dokumentacji, chów i hodowla
zwierząt, technologia produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, dietetyka, etiologia, dobrostan
i ochrona zwierząt, prewencja weterynaryjna, andrologia, unasiennianie
i inne.
Przedmioty kliniczne, które w programie studiów trwają w semestrach
od siódmego do jedenastego, będą
prowadzić specjaliści klinicyści krajowi i zagraniczni.
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Uniwersyteckie Centum Medycyny Weterynaryjnej

Nadzór nad działalnością Centrum
sprawuje Kolegium Rektorów obu
uczelni.
Dzięki staraniom Kolegium Rektorów UJ-UR w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej pozyskano środki w wysokości 4 mln euro na tzw. Ośrodek
Medycyny Doświadczalnej i Innowacyjnej współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Dzięki temu na Krakowskich Bielanach powstanie ośrodek badawczy
z wieloma nowoczesnymi laboratoriami z zakresu biologii molekularnej i czterema salami operacyjnymi
przeznaczonymi dla mikrochirurgii,
transplantologii i chirurgii małych
zwierząt.

Studium Języków Obcych
Tekst:

mgr Stefan Załucki, kierownik Studium Języków Obcych

Studenci studium

Szeroko rozwinięta wymiana mię-

W trakcie zajęć…

dzynarodowa studentów i pracowników Uczelni, konieczność korzystania z literatury obcojęzycznej,
wreszcie możliwość częstych wyjazdów zagranicznych skłania do nauki
i doskonalenia języków obcych.
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego zatrudnia 26 lektorów prowadzących zajęcia z języka
angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Lektoraty prowadzone są w grupach na poziomie
A2 (podstawowy), B1 (średnio zaawansowany niższy) oraz B2 (średnio zaawansowany wyższy) na
wszystkich wydziałach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz
na studiach doktoranckich. Standar-
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dowy program nauczania języka
obejmuje 120 godzin i kończy się
egzaminem.
Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez słuchaczy wybranego
języka obcego z jednoczesnym
uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem
studiów.
Inną formą działalności Studium Języków Obcych są corocznie organizowane olimpiady językowe cieszące
się dużym zainteresowaniem wśród
studentów. Lektorzy Studium prowadzą także komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym także przygotowujące do egzaminów TELC
i FCE z języka angielskiego oraz ZD
z języka niemieckiego. Egzamin
TELC z języka angielskiego dający
certyfikat uznawany w krajach UE
jest przeprowadzany corocznie
w naszej Uczelni przez lektorów
Studium posiadających licencję na
prowadzenie tego typu egzaminu.
Zdjęcia: archiwum SJO
Kontakt:
ul. św. Marka 37
31-024 Kraków
tel/fax. 12 422 45 94
e-mail: sjo@ur.krakow.pl
www.sjo.ar.krakow.pl

Studium Wychowania Fizycznego
Tekst:

mgr Janusz Zachara, kierownik Studium Wychowania Fizycznego

działową prowadzącą działalność
dydaktyczną z zakresu kultury fizycznej w formie:
• zajęć obowiązkowych, w wymiarze 60 godzin / 2 semestry prowadzonych na wszystkich Wydziałach
– głównie dla studentów I roku.
Mają one charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych kształtujących harmonijnie wszystkie cechy motoryczne.
Trenerzy prowadzą zajęcia wf z zakresu: piłki siatkowej, koszykówki,
piłki ręcznej, piłki nożnej , fitness, siłowni, nauki tańca, nauki i doskonalenia pływania, jazdy konnej, Nordic
walking, turystyki rowerowej oraz
narciarstwa alpejskiego. Student ma
możliwość wyboru zajęć zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami.
Dla studentów, którzy ze względu
na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w programowych zajęciach
z wychowania fizycznego, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne na
pływalni
• zajęć fakultatywnych, które są organizowane dla studentów nie objętych zajęciami obligatoryjnymi i chcących w sposób zorganizowany uczestniczyć w wybranej formie aktywności
fizycznej fitness, siłownia, piłka siatkowa, koszykówka
• działalności Klubu Uczelnianego
AZS, który zrzesza ok. 300 człon-

Studium Wychowania Fizycznego

Studium jest jednostką międzywy-

Koszykówka

Skok w dal

ków, uprawiających sport w sekcjach:
– siatkówka kobiet i mężczyzn
– koszykówka kobiet i mężczyzn
– piłka nożna mężczyzn
– piłka ręczna mężczyzn
– tenis stołowy kobiet i mężczyzn

–
–
–
–
–
–
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lekka atletyka
pływanie
kulturystyka
narciarstwo alpejskie i snowboard
cheerleaders
wioślarstwo / Smocza łódź.

Narciarstwo

Jazda konna

Sekcje sportowe reprezentują Uniwersytet Rolniczy w rozgrywkach
w ramach Małopolskiej Ligii Akademickiej i Akademickich Mistrzostw Polski. Klub Uczelniany
AZS zrzesza również działaczy sportowych, którzy wspólnie z SWF, organizują życie sportowe młodzieży
akademickiej
• obozownictwa letniego i zimowego w okresie wakacji. Studium
organizuje aktywny wypoczynek dla
studentów, pracowników UR i ich
rodzin w formie obozów letnich/
spływy kajakowe i wyprawy rowerowe/ i zimowych z narciarstwa
alpejskiego. Realizujemy również
weekendowe wyjazdy narciarskie,

Weekend pod żaglami
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żeglarskie, turystyki górskiej i rowerowej.
• zajęć rekreacyjnych dla studentów III wieku (zajęcia z gimnastyki,
siłowni i Nordic walking).
Działalność dydaktyczną, sportową
i rekreacyjną SWF realizują nauczyciele posiadający uprawnienia trenerskie i instruktorskie.
Zdjęcia: archiwum SWF
Kontakt:
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 41 38
e-mail: swf@ur.krakow.pl
www.swf.ur.krakow.pl

Domy Studenckie, stołówki, opieka
zdrowotna i system stypendialny
Marian Skoczeń, mgr Piotr Gibas

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dysponuje czterema własnymi domami studenckimi o łącznej ilości
1613 miejsc. Odpłatność za miejsce
w domach studenckich w obecnym
roku akademickim jest zróżnicowana w zależności od standardu pokoju i lokalizacji akademika. Ceny te
kształtują się od 310 – 400 zł.
Lokalizacja domów studenckich:
Dom Studencki Nr II „Młodość” –
Kraków ul. Urzędnicza 68
Dom Studencki Nr III „Oaza” –
Kraków al. 29 Listopada 48c
Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”
– Kraków al. 29 Listopada 48b
I Dom Akademicki „Bratniak”
– Kraków, ul. Jabłonowskich 10/12
Na terenie Krakowa nasi studenci
zakwaterowani są również w Miasteczku Studenckim AGH (230
miejsc) i obiektach Przedsiębiorstwa
Usług Hotelarskich i Turystycznych
w Nowej Hucie (250 miejsc).
Miejsca są rozdysponowywane centralnie na podstawie list rankingowych przesłanych przez dziekanaty
naszych Wydziałów. Przy rozdziale
miejsc brane jest pod uwagę wiele
czynników tj. dochód, odległość od
uczelni, niepełnosprawność, działalność społeczna i inne.
Ilość miejsc posiadanych przez Uniwersytet Rolniczy w stosunku do

ilości studentów zamiejscowych pozwala nam na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych studentów w 37 %.
W ostatnich latach został znacznie
podniesiony standard domów
studenckich poprzez dokonywane
zakupy mebli i przeprowadzane
remonty w tych obiektach.
Stołówka studencka
Uczelnia dysponuje stołówką studencką, zlokalizowaną w Krakowie
przy ul. Klemensiewicza 3.
Stołówka wydaje obiady abonamentowe wykupowane przez zainteresowanych studentów na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej. Studenci mają do wyboru dwa dania
pierwsze, dwa drugie, deser i kom-

pot. Po wypowiedziach studentów
można uznać, iż posiłki są smaczne,
porcje wystarczająco kaloryczne,
a menu zróżnicowane.
Opieka zdrowotna
Studenci Uniwersytetu Rolniczego
objęci są bezpłatną opieką zdrowotną w „ScanMed”. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym obowiązująca od roku 1997
obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym studentów posiadających obywatelstwo polskie oraz studentów
obcokrajowców. Studenci będący
członkami rodzin – pozostającymi
na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę, mają
prawo do świadczeń z ubezpieczenia

Wysoki standard pokoi
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Domy Studenckie, stołówki, opieka zdrowotna…

Tekst:

studiów stacjonarnych znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymywać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości, o 50 zł
miesięcznie, z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki, jeżeli
codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie.
Stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymywać
student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stawki stypendium
kształtują się w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą:
200, 400 oraz 600 zł miesięcznie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest
na 9 miesięcy w roku, a wypłacane
jest od października do czerwca
włącznie.

Nowoczesna pralnia

Miejsce na aktywny wypoczynek

zdrowotnego do ukończenia 26 roku
życia. W sytuacji, gdy student ukończył 26 rok życia i nadal studiuje,
składkę ubezpieczeniową wnosi do
ZUS uczelnia.
„ScanMed” – Kraków, al. Armii
Krajowej 5, tel. 12 637 21 00.
System stypendialny
Formy finansowej pomocy materialnej dla studentów obowiązujące od
1 października 2011 roku:
1. stypendium socjalne
2. stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
4. zapomoga.
Stypendium socjalne
Stypendium to ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, który uzyskał
wpis na dany semestr studiów.
Stawki stypendium socjalnego w zależności od dochodu wynoszą: 200,
325 oraz 450 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy
w roku. Wypłacane jest od października do czerwca włącznie. Student
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Stypendium rektora
dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych
studentów może otrzymywać student, który zaliczył w terminie dany
rok studiów, a ponadto osiągnął
średnią arytmetyczną ocen co najmniej 4,00 lub posiada osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i został zakwalifikowany do
grona 10% najlepszych studentów
na danym kierunku. Stawki stypendium kształtują się w zależności od

Zapomoga
Student, który przejściowo znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenia losowe
(które dotyczą samego studenta lub
osoby prowadzącej ze studentem
wspólne gospodarstwo domowe),
a w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, poważną udokumentowaną
chorobę, śmierć członka najbliższej
rodziny, kradzież, klęska żywiołowa –
może ubiegać się o zapomogę. Student może otrzymywać zapomogę

nie więcej niż dwa razy w ciągu roku
akademickiego. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być uzasadniony i udokumentowany.
Student studiujący równocześnie na
kilku kierunkach studiów może
otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomogi tylko na jednym ze studiowanych kierunków według własnego
wyboru.
Wszystkie sprawy związane ze składaniem wniosku o przyznanie pomocy
finansowej, przyznaniem świadczenia
i jego wypłatą należy kierować do
właściwego dziekanatu.
Na stronie Uniwersytetu Rolniczego znajdują się wszystkie dokumenty oraz aktualne akty prawne

odnośnie systemu finansowej pomocy materialnej dla studentów
www.ur.krakow.pl/sprawy-studenckie.html.
Stawki stypendiów oraz termin składania wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych o charakterze
okresowym ustala rektor w porozumieniu z odwoławczą komisją stypendialną na dany rok akademicki.

Dom Studencki OAZA
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Zdjęcia: Gabriel Wojcieszek
Kontakt:
Dział Nauczania
al. Mickiewicza 21, pok. 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 76
12 662 44 11
e-mail: recstud@ur.krakow.pl
www.dn.ur.krakow.pl

Domy Studenckie, stołówki, opieka zdrowotna…

poziomu uzyskanej średniej arytmetycznej ocen, osiągnięć naukowych,
artystycznych oraz sportowych i wynoszą: 470, 550 oraz 630 zł miesięcznie. Stypendium to przyznawane jest na 9 miesięcy w roku. Wypłacane jest od października do
czerwca włącznie.

Studenci niepełnosprawni
Tekst:

Marian Skoczeń

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
im. Hugona Kołłątaja jest uczelnią
otwartą dla studentów niepełnosprawnych. W roku akademickim
2010/2011 w Uniwersytecie Rolniczym studiowało 140 osób niepełnosprawnych, z różnymi rodzajami
i stopniami niepełnosprawności.
Funkcję Pełnomocnika Rektora
ds. Studentów Niepełnosprawnych
pełni dr inż. Jan Krawontka. Uniwersytet Rolniczy wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
studentów niepełnosprawnych, stara

się ułatwić im dostęp do wiedzy.
Gmachy Uniwersytetu dzięki wykonanym przed wejściem podjazdom,
odpowiednim drzwiom wejściowym, windom, dostosowanym sanitariatom, a także wydzielonym miejscom parkingowym są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych
studentów mających problemy z poruszaniem się. Wszystkie domy studenckie UR przystosowane są do
pobytu i zamieszkania przez niepełnosprawnych. Posiadają podjazdy,
windy i aneksy mieszkalne. Studenci

fot. Paweł Dudzik
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z tytułu niepełnosprawności mogą
ubiegać się o specjalne stypendium.
Jest ono przyznawane i wypłacane
począwszy od miesiąca złożenia
wniosku do końca roku akademickiego, ale nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy. Stawki stypendium
kształtują się w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą:
200, 400 oraz 600 zł miesięcznie.
Wszyscy studenci UR mają także zapewnioną niezbędną pomoc medyczną w "ScanMed".

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
mgr Grażyna Wójcik

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
została powołana w roku 2006. Od
tamtej pory aktywnie wspiera i inspiruje rozwój agrokultury na wsi
oraz nauki wśród studentów Uniwersytetu Rolniczego.
Fundacja w ramach swojej działalności wspiera działania zmierzające
do podnoszenia poziomu rozwoju
intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych ośrodków
miejskich. Dzięki wspieraniu działalności naukowej umożliwia studentom pogłębianie wiedzy i reali-

zację własnych zainteresowań.
W sumie od początku swojego istnienia fundacja wypłaciła stypendia
na łączną kwotę prawie 120 tys. zł.
Swoje cele realizuje również poprzez
organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów
związanych z rozwojem oświaty
i agrokultury na wsi, finansowanie
wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy szkolnych i programów, pokrywanie kosztów związanych
z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

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

fot. Gabriel Wojcieszek
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Kontakt:
al. Mickiewicza 21, p. 21a,
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 94,
fax. 12 662 42 91
www.fundacja.ur.krakow.pl

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego

Tekst:

Umiędzynarodowienie Uczelni
Tekst:

Elżbieta Kugiel

LLP-ERASMUS
Program wymiany międzynarodowej przeznaczony dla studentów
i pracowników uczelni, realizowany
jako część Programu „Uczenie się
przez całe życie” to:

I. Oferta wyjazdów zagranicznych
i studiowania w językach obcych
• możliwość wyjazdu na część studiów (jeden lub dwa semestry) do
jednej z ponad 40 uczelni w krajach Unii Europejskiej, Norwegii

i Turcji, z którymi uczelnia ma
podpisane umowy dwustronne
• wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa
II. Uczestnictwo w Programach Intensywnych, czyli dwutygodniowych zajęciach z przedmiotu, opracowanego specjalnie na ten cel przez
konsorcjum złożone z co najmniej
trzech uczelni (rekrutacja ogłaszana
jest osobno).
Kto może wyjechać:
• studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich,
• obywatele Polski lub innego kraju
uczestniczącego w programie Erasmus (albo osoby posiadające status uchodźcy lub kartę stałego
pobytu w tym kraju).

Wiedeń, fot. Agata Widera

Podstawowe kryteria naboru:
• zaliczony co najmniej pierwszy
rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia
• dobre wyniki w nauce
• dobra znajomość języka obcego
(poziom B2) pozwalająca na studiowanie i zdawanie egzaminów
w uczelni zagranicznej
• motywacja: gotowość podjęcia
studiów w obcym języku i dostosowania się do zupełnie innego

Gandawa, fot. Agnieszka Deja
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sposobu prowadzenia zajęć i egzaminów, otwartość na wielokulturowe środowisko.

Pobyt na studiach ERASMUS
opinie naszych studentów –
beneficjentów Programu
Wykłady były solidnie przygotowane
i prezentowane w interesujący sposób,
a stosunek prowadzącego do studentów bezpośredni, niezwykle pomocny
i przychylny. Podczas niektórych
kursów organizowane były wycieczki
mające na celu zaprezentowanie
omawianych zagadnień w praktyce.
W kampusach uczelni nie brakowało
udogodnień dla studentów, takich jak
stołówki, sale komputerowe, miejsca
do samodzielnego przygotowania posiłku, czy też do spędzania wolnego
czasu. Dostęp do biblioteki i jej bogatych zbiorów był również bardzo

Umiędzynarodowienie Uczelni

Warunki finansowe
Studenci Erasmusa są zwolnieni
z opłat za studia i egzaminy
w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem
opłat ponoszonych przez wszystkich
studentów, np. za wydanie legitymacji studenckiej, obowiązkowe ubezpieczenie, itp.
Stypendium, które student otrzymuje z programu stanowi jedynie
dofinansowanie na pokrycie części
kosztów podróży i pobytu w innym
kraju.
W czasie studiów w uczelni zagranicznej student otrzymuje wszystkie
przysługujące mu stypendia krajowe.
Więcej na: www.ur.krakow.pl

Azory w różnych perspektywach, fot. Katarzyna Burzawa
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riały są dostępne w internecie. Na
uczelni działa program First Contact,
czyli grupa duńskich studentów organizująca różnego rodzaju spotkania,
wycieczki, czy imprezy dla studentów
międzynarodowych. Jest to świetna inicjatywa, bardzo dobrze działająca,
dająca możliwość integracji i zabawy
w międzynarodowym gronie.
Joanna Karbowniczek – University
of Copenhagen

Wycieczka do browaru w Gandawie, fot. Agnieszka Deja

W ostatnich latach studenci UR często wyjeżdżają również do uczelni
w Hiszpanii (Universidad Politecnica de Madrid i Universidad Politecnica de Valencia), pomimo że wymaga to od nich opanowania języka
hiszpańskiego, gdyż większość zajęć
w tych uczelniach prowadzona jest
w tym języku.
Pragnąc rozszerzyć i uatrakcyjnić
międzynarodową wymianę studencką na Uniwersytecie Rolniczym opracowano program zajęć
w języku angielskim:

Na wycieczce w Belgii, fot. Agnieszka Deja

pomocny, np. w przygotowaniu prezentacji na zajęcia czy pisaniu pracy dyplomowej, ale i dla własnego rozwoju.
Nie miałyśmy problemów z załatwianiem formalności w banku czy urzędzie[..]. Raczej nie ma problemów
z porozumiewaniem się, jeśli nie zna
się języka niemieckiego, bo większość
pracowników urzędów i banków dobrze mówi po angielsku.
Marzena Borońska i Anna Burda –
Universität für Bodenkultur
(BOKU) w Wiedniu

Przede wszystkim uważam, że decyzja
o wyjeździe w ramach programu
ERASMUS była jak najbardziej
słuszna. Było to duże wyzwanie, ale też
ogromna szansa. Studiowanie w Kopenhadze to połączenie dobrej zabawy
i wymiany doświadczeń z ludźmi z całego świata oraz nauki na jednym
z najlepszych Uniwersytetów w Europie. Uczelnia oferuje cały szereg kursów
w języku angielskim. Jest z czego wybierać. Zajęcia są dobrze zaplanowane
i ciekawe, a wszystkie potrzebne mate-
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Agroecology
Field: Environmental Protection,
Specialization: Agroecology
więcej na : www.wre.ur.krakow.pl
oraz ponad 100 przedmiotów prowadzonych w języku angielskim
więcej na: www. ur.krakow.pl
(COURSES IN ENGLISH).
Rośnie liczba studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na naszą
uczelnię, głównie w ramach Progra mu Erasmus i CEEPUS. W ostatnich latach zrealizowano ponad 50
przedmiotów w tym zakresie.

gate i urozmaicone życie kulturalne
Krakowa: muzea, kawiarnie, parki
i Stare Miasto pełne uroczych miejsc.
Tu nie sposób się nudzić!
Sandra Dawyniak – Hochschule
für Angewandte Wissenschaften,
Hamburg, Niemcy.
Od samego początku pobytu na
uczelni otoczono nas opieką, dostaliśmy plan zajęć i mogliśmy liczyć na
pomoc naszych polskich kolegów, którzy oprowadzili nas po uczelni i po
Krakowie.
Zajęcia prowadzono dla nas w małych grupach, co pozwoliło wiele się
nauczyć, zadawać mnóstwo pytań
i prowadzić dyskusję. Podział zajęć na

wykłady i laboratoria dał sposobność
nabycia wielu praktycznych umiejętności. Kraków to piękne miasto, pełne
zakamarków, pubów, kawiarni oferujących bogate życie nocne. Tu nigdy
nie trafisz w to samo miejsce. Polecam
studia w UR każdemu studentowi.
Świetnie zorganizowany pobyt, w razie trudności zawsze mogliśmy liczyć
na pomoc koordynatora lub nauczyciela. Zorganizowano spotkania z innymi studentami Erasmus i mogliśmy
się wszyscy poznać. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, z ogromnym
zaangażowaniem ze strony prowadzących.
Kraków to cudowne miasto, gdzie studenci znajdą wiele atrakcji, dla nas

Kopenhaga, fot.Joanna Karbowniczek
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Pobyt na Uniwersytecie Rolniczym
w opinii studentów zagranicznych:
Oceniając 5 miesięcy spędzonych
w pięknym Krakowie jestem szczęśliwa, że właśnie to miasto wybrałam
na pobyt w ramach Erasmusa. Zajęcia były bardzo ciekawe i znakomicie
prowadzone. Polecam wszystkim studentom zwłaszcza zajęcia z „Browarnictwa”. Piwo to bardzo popularny
napój, a dzięki tym zajęciom dowiedziałam się jak wiele wiedzy i wysiłku
wymaga jego wyprodukowanie.
W pierwszych dniach pobytu korzystałam z pomocy studentki UR, która
pokazała mi uczelnię i pomogła
w wielu sprawach organizacyjnych.
Poza nauką jest jeszcze niezwykle bo-

• tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów
• przyznawane są stypendia na
staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki
• prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne
• istnieje możliwość wyjazdu w ramach stypendiów dla tzw. ‘freemovers” – studentów spoza sieci,
którzy sami wybierają i zgłaszają
się do uczelni partnerskiej.
WARUNEK: wybrana uczelnia
musi uczestniczyć w programie
CEEPUS. Stypendia przyznawane są w miarę dostępnych środków – niewykorzystanych przez
sieci i zwróconych do ogólnej puli.

Kopenhaga, fot. Joanna Karbowniczek

Erazmusi pod symbolem Brukseli –

Gandawa, fot. Agnieszka Deja

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia CEEPUS II są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry.
Więcej na:
www.buwiwm.edu/wym/ceepus.ht
ml, www.ceepus.info.

Atomium, fot. Agnieszka Deja

zorganizowano szereg ciekawych wycieczek. Polecam studia w ramach Programu Erasmus na UR w Krakowie.
Christoph von Heydebreck
Max Weitz – Georg-August University, Goettingen, Niemcy
Program CEEPUS
Jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie

edukacji krajów Europy ŚrodkowoWschodniej ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej z dnia 22 sierpnia
1994 roku. Podstawowym celem
programu jest wspieranie wymiany
akademickiej w zakresie kształcenia
zawodowego zarówno studentów,
jak i nauczycieli akademickich.
W ramach programu CEEPUS:
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Kontakt:
Dział Nauki i Współpracy
Międzynarodowej
al. Mickiewicza 21, pok. 116
31-120 Kraków
tel. 12 662 42 60
e-mail: recint@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl/wspolpracastudenci

Biuro Karier
i Kształcenia Praktycznego
Tekst:

mgr Grażyna Wójcik

Uczelni, aby pomagać wszystkim
studentom i absolwentom w skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku
pracy. W praktyczny sposób łączymy
poradnictwo zawodowe i współpracę z pracodawcami. Z pomocy
Biura Karier korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę
zawodową i informację o rynku
pracy oraz pracodawcy poszukujący
najodpowiedniejszych kandydatów
na wolne miejsce pracy.
DZIAŁANIA BIURA KARIER
i KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:
• prowadzimy doradztwo zawodowe
• zbieramy i udostępniamy oferty
pracy
• dostarczamy studentom i absolwentom informacji o możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji, jak i zdobyciu pracy tymczasowej czy stałej
• pomagamy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych: cv i listów
motywacyjnych
• pomagamy w przygotowaniu się
do rozmowy kwalifikacyjnej
• informujemy o możliwościach
odbycia praktyk

Targi Pracy zorganizowane przez Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego,
fot. Gabriel Wojcieszek

• pomagamy w kształtowaniu
ścieżki kariery
• udzielamy informacji o możliwościach dalszego kształcenia
w kraju i zagranicą
• organizujemy targi pracy
• zajmujemy się programem
MostAR (wymiana studentów
między Uczelniami).
Biuro Karier ściśle współpracuje
z publicznymi służbami zatrudnienia, m.in. z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Krakowie, Ochotniczym
Hufcem Pracy w Krakowie.
Biuro Karier przywiązuje dużą wagę
do aktywnej i efektywnej współpracy z agencjami zatrudnienia,

świadczącymi specjalistyczne usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej funkcjonującymi zarówno
na terenie Krakowa, jak i z firmami
o zasięgu ogólnopolskim.
Zapraszamy do korzystania z naszego Biura.
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Kontakt:
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel: 12 662 42 94
fax: 12 662 42 91
e-mail:
biurokarier@ur.krakow.pl

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Biuro powstało z inicjatywy władz

Biblioteka Główna
Tekst:

mgr Elżbieta Czornak

Biblioteka

Główna należy, obok
Wydziałów, Katedr, Zakładów i Laboratoriów do najważniejszych jed-

nostek każdej Uczelni, ponieważ
stanowi zaplecze dla działalności
naukowo-badawczej pracowników

naukowych, a dla studentów jest miejscem uzupełniania wiedzy zdobytej
na wykładach i podczas ćwiczeń.
Biblioteka Główna Uniwersytetu
Rolniczego jest usytuowana przy al.
Mickiewicza 24/28 i wraz z trzema
czytelniami na Wydziałach: Ogrodniczym, Leśnym i Technologii Żywności stanowi przyjazne miejsce dla
studentów podczas całego okresu
studiów. Znajdują oni tutaj materiały
potrzebne do zajęć, egzaminów,
a także mogą zdobyć wiele użytecznych informacji.

Czytelnia Profesorska, fot. Anna Turek

Czytelnia Studencka, fot. Adrian Krawczyk
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Biblioteka posiada bogaty, zróżnicowany i odpowiadający wszystkim
specjalnościom uczelni księgozbiór.
Jako biblioteka przyszłości oferuje
nowoczesne narzędzia korzystania
ze swoich zbiorów. Już na wstępie
zakłada się studentom elektroniczne
konta umożliwiające zamawianie
i wypożyczanie książek do domu
przy pomocy legitymacji studenckiej, która staje się po aktywacji
i dzięki kodowi paskowemu elektroniczną kartą biblioteczną. W czytelniach dzięki kodom paskowym na
książkach wprowadza się je na tzw.
wewnętrzne konta komputerowe
czytelnika, co bardzo usprawnia obsługę studentów. Na terenie Biblioteki Głównej i we wszystkich jej

czytelniach studenci mają zapewniony dostęp do internetu z sieci
uczelnianej, jak również z sieci bezprzewodowej.

Szkolenie biblioteczne w Katalogu – część praktyczna, fot. Anna Turek

Fragment prezentacji szkolenia bibliotecznego, autorzy: Anna Turek
i Adrian Krawczyk

Kontakt:
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 32
fax 12 633 33 41
e-mail: library@ur.krakow.pl
www.biblioteka.ur.krakow.pl
Czytelnia na Wydziale Leśnym,
fot. Gabriel Wojcieszek
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Biblioteka Główna UR

Oprócz zbiorów tradycyjnych oferujemy coraz więcej nowoczesnych
źródeł informacji, takich jak bazy danych: polskie oraz zagraniczne – abstraktowe i pełnotekstowe, a także
dostęp do pełnych tekstów licznych
czasopism elektronicznych polskich
i zagranicznych z zakresu rolnictwa,
szeroko pojętych nauk przyrodniczych i dziedzin pokrewnych. Wiele
informacji o tych usługach Biblioteki
jest umieszczonych na interesującej
i dostępnej również dla przyszłych
studentów stronie domowej Biblioteki www.biblioteka.ur.krakow.pl.
Biblioteka wprowadza coraz więcej
nowoczesnych usług dla swoich czytelników, wśród nich np. ostatnio
zakupiony dostęp do tzw. IBUK-a,
która jest pierwszą w Polsce czytelnią on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, z różnych dziedzin
nauki. Studenci mogą korzystać
z IBUK-a na terenie Biblioteki, a po
spełnieniu pewnych warunków –
również przy pomocy komputerów
domowych.
Na terenie Biblioteki organizowane
są również liczne wystawy.
Przyszłym studentom Uniwersytetu
Rolniczego oraz wszystkim odwiedzającym naszą bibliotekę, gwarantujemy miłą atmosferę oraz szeroki
wachlarz usług informacyjnych
przekazywanych za pomocą nowoczesnych narzędzi.

Centrum Kultury Studenckiej
Tekst:

mgr inż. Michał Szanduła, kierownik Centrum Kultury Studenckiej

Informacje ogólne

Centrum Kultury Studenckiej ma
przede wszystkim inicjować, szerzyć
i propagować wartości kulturalne
w środowisku akademickim Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, jak również tworzyć płaszczyznę kulturową dla realizacji planów, projektów i wydarzeń
o charakterze kulturalnym dla środowisk twórczych Krakowa, Małopolski oraz innych zainteresowanych
współpracą kulturową. Rozumie się

przez to inicjowanie imprez mających wymiar wartości estetycznych,
których zadaniem jest uwrażliwienie
młodych ludzi na świat kultury oraz
wzbudzanie potrzeby zaangażowania się środowiska akademickiego
i promocję Uniwersytetu Rolniczego. Ponadto Centrum Kultury
Studenckiej ma za zadanie współtworzyć wizerunek Uniwersytetu
Rolniczego, jako Uczelni dbającej
i propagującej wartości humanistyczne, etyczne oraz kulturowe. Do
sztandarowych zadań Centrum Kul-

tury Studenckiej należy animowanie
życia kulturalnego na Uczelni oraz
wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w zakresie kultury studenckiej.
Centrum prowadzi działalność kulturalną artystyczną i oświatową na
rzecz studentów i pracowników
Uczelni, w której to w skład wchodzą następujące jednostki:
Chór Uniwersytetu Rolniczego
Studencki Zespół Góralski „Skalni”
Klub Akademicki „Arka”
Klub „Buda”.

Grupa od Czasu do Czasu, to stały punkt programu kabaretowego w trakcie Ogólnopolskich Dni Owada, fot. Gabriel Wojcieszek
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Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
Tekst:

Joanna Gutowska-Kuźmicz, Dyrygent

Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie powstał w grudniu
2003 roku. Na uczelni pojawiły się
wtedy plakaty zachęcające do włączenia się nowopowstającą organizację studencką. Spośród studentów
i pracowników, którzy wówczas zebrali się w jednej z sal Wydziału
Ogrodniczego, wyłoniono pięćdziesięcioosobową grupę, która rozpoczęła regularne próby. Po miesiącu
pracy odbył się pierwszy koncert,
podczas którego chór zaprezentował

Gaude Mater w Kościele w Spilimbergo, fot. Bernard Kuś

Koncert z okazji pięciolecia ChURu, fot. Gabriel Wojcieszek
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Chór Uniwersytetu Rolniczego

Chór

W starożytnym teatrze w Macedonii, fot. Tomasz Łuczecki

cztery utwory rozpisane w czterogłosowym układzie.
Dziś, po ośmiu latach, Chór Uniwersytetu Rolniczego to nadal pięćdziesięcioosobowa grupa śpiewających osób, koncertujących w Polsce
i poza jej granicami. To grupa przyjaciół, która dziś prezentuje o wiele
wyższy poziom wykonawczy i arty-

styczny od tego sprzed ośmiu lat.
Chór ma na swoim koncie sporo nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, wiele podróży. Słuchacze w wielu zakątkach Polski i Europy mieli okazję oklaskiwać bogaty
repertuar chóru. Chór Uniwersytetu Rolniczego umożliwia indywidualne kształcenie głosu, rozszerza-

nie horyzontów myślowych, bliskie
spotkanie ze sztuką, a także poznanie wspaniałych ludzi i zbudowanie
długoletnich przyjaźni. Jest źródłem
nieprzemijających wspomnień. Repertuar Chóru Uniwersytetu Rolniczego, zwanego przez chórzystów
„jedynym w Polsce ChURem” to
muzyka sakralna i świecka, poważna
i rozrywkowa, współczesna i dawna,
ludowa i stylizowana na muzykę
z całego świata. Pewne jest, że każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Po więcej
informacji zapraszamy na stronę internetową chóru: www.ur.krakow.pl
– sekcja: „Uczelnia” – odnośnik:
„Organizacje” – link: „Chór UR”.
Kontakt:
al. 29 listopada 54. „Dworek”
31-425 Kraków
e-mail:
chorar.krakow@gmail.com
www.cyf-kr.edu.pl

Próba pod palmami we Włoszech, fot. Bernard Kuś
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Studencki Zespół Góralski „Skalni”
Tekst:

Józef Brzuchacz, Kierownik Zespołu

pia młodzież góralską z Podhala
i okolic studiującą w wyższych uczelniach krakowskich. Członkami zespołu są również studenci nie wywodzący się z terenów górskich, których
zamiłowanie do muzyki i tradycji
przyciąga do tej specyficznej grupy.
Zespół przedstawia folklor Podhala
w formie tradycyjnej. Muzyka, tańce
i śpiewy wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala
i stanowią odrębną i oryginalną część
kulturowego dziedzictwa Karpat.

Występ na spotkaniu przedświątecznym

Festiwal Nauki w Krakowie
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Studencki Zespół Góralski „Skalni”

Zespół powstał w 1952 roku i sku-

Oprawa uroczystości uczelnianej

Festiwal Nauki w Krakowie

Muzyka podhalańska jest pełna żywiołowości i temperamentu. Instrumentarium stanowią skrzypce (prym
i sekund), basy (instrument zbliżony
do wiolonczeli) oraz „złóbcoki”– rodzaj gęśli używanych w starszych stylach gry. W skład instrumentów
wchodzą również piszczałki pasterskie oraz dudy podhalańskie zwane
„kozą”. Utwory wykonywane przez
kapelę – „muzyka” góralska zwane są
tutaj „nutami” i są grane z pamięci,
bez zapisu nutowego. Przekazywane

z pokolenia na pokolenie zachowują
charakterystyczne motywy melodyczne. Ich nazwy pochodzą bądź
od sławnych wykonawców, np.
„sabałowe”, „bartusiowe”, „duchowe”
lub od nazw kroków tanecznych: „oz
wodne”, „krzesane”, lub też od funkcji melodii w obrzędach: np. „pytackie”, „do oczepin” itp. Taniec góralski
odznacza się podobnymi jak muzyka
cechami –jest dynamiczny i żywiołowy. Podstawową formą taneczną
jest solowy popis pary tanecznej,
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składający się z kilku odmian kroków
przerywanych przyśpiewkami wykonywanymi przez tancerza. Tańce wykonywane przez kilka par są układami dostosowanymi do wymogów
pokazu scenicznego wariantami tańców solowych. Występują też tańce
grupowe kobiet lub mężczyzn, jednym z nich jest taniec „zbójnicki” –
męski taniec grupowy w tempie marsza. Śpiew podhalański to przede
wszystkim „śpiew wierchowy” wywodzący się z kultury pasterskiej. Jest
to śpiew wielogłosowy z jednym głosem wiodącym. Charakteryzuje się
nieregularną rytmiką i zindywidualizowanym stylem wykonawczym.
Osobne grupy stanowią śpiewy do
tańca oraz śpiewy obrzędowe.
Zajęcia taneczne w zespole odbywają
się w dwóch grupach: początkującej
i zaawansowanej. Corocznie prowadzone są zapisy i nabór kandydatów
do grupy początkującej, w której odbywa się od października do lutego
szkolenie w zakresie podstawowym
zakończone egzaminem wstępnym.
Grupa zaawansowana odbywa zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu,
oprócz tego prowadzone są zajęcia
nauki gry na instrumentach.
Zdjęcia: Gabriel Wojcieszek
Kontakt:
Klub Akademicki „Arka”
al. 29-Listopada 50
31-425 Kraków
tel. 12 662 51 78
e-mail: skalni@poczta.onet.pl
www.skalni.ar.krakow.pl

Klub Akademicki „Arka”
mgr inż. Michał Szanduła, kierownik Centrum Kultury Studenckiej

Życie akademickie studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
to nie tylko nauka ale również kultura i dbanie o rozwój swojej osobowości. Idąc naprzeciw tym zapotrzebowaniom Klub Akademicki
„Arka” ma niezwykle ciekawą ofertę,
która stanowi wspaniałą odskocznię
od uczelnianych trudów i problemów. Studenci spotykają się
w „Arce”, aby rozwinąć swoje zainteresowania, ale i w doskonałej atmosferze spędzić wolny czas z przyjaciółmi oraz znajomymi.
Czym się zajmujemy?
Klub Akademicki „Arka” poprzez
swoje działania urzeczywistnia przed-

sięwzięcia kulturalne na wysokim poziomie, które są w dużej mierze realizowane przez samych studentów,
a także pracowników Uniwersytetu
Rolniczego zainteresowanych światem kultury. Uwzględniając fakt, iż
„Arka” jest klubem niekomercyjnym,
możemy się pochwalić realizacją bardzo poważnych przedsięwzięć jakie
odbywają się u nas i mają wpływ na
środowisko akademickie Krakowa.
Jakie przedsięwzięcia kulturalne
realizujemy?
Międzywydziałowy Turniej Artystyczny – studenci z każdego wydziału Uniwersytetu Rolniczego
walczą o przechodni puchar Prorek-

tora ds. Dydaktycznych i Studenckich, prezentując swoje umiejętności
sceniczne.
Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów „Klamka” – przegląd ten ma
charakter konkursu i skierowany jest
do amatorskich grup artystycznych
o profilu kabaretowym działających
przy uczelniach wyższych Krakowa.
Spotkania podróżnicze – każdy kto
podróżuje i przeżył ciekawą przygodę może się podzielić osobistymi
wrażeniami na organizowanych raz
w miesiącu spotkaniach podróżniczych.
Wyjazdy studenckie – promowanie
turystyki kulturowej pod szyldem
Uniwersytetu Rolniczego na stałe

Przegląd kabaretów, fot. Paulina Kłapkowska
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Klub Akademicki „Arka”

Tekst:

Spotkania podróżnicze, fot. Aleksandra Kućma

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

fot. Aleksandra Kućma

wpisało się w kalendarium realizowanych imprez. Transylwania,
Rzym, Budapeszt to kierunki już dobrze znane studentom, którzy przeżyli z nami tę wspaniałą przygodę.
Show Time Karaoke – raz w tygodniu „każdy śpiewać może, trochę
lepiej, lub trochę gorzej”- właśnie
tak świętują studenci środek tygodnia nabierając pozytywnej energii
na kolejne dni.
Spektakle teatralne i kabaretowe –
dzięki temu, wiele osób ma szansę
rozwoju swych talentów oraz poszerzania zainteresowań. Niezwykle
ważny jest także fakt, że grupy działające przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie mogą często prezentować swe osiągnięcia arty-
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styczne na deskach sceny „Arki”.
Zapraszamy zatem przyszłych studentów do udziału w realizacji nowych ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, które mogą zagościć na
stałe w kalendarium organizowanych imprez.

Adres:
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków
tel.: 12 662 51 83
tel./fax.: 12 662 53 25
www.arka.ur.krakow.pl

Klub BUDA – powrót do korzeni
Tekst:

Pamięć

Andrzej Pawłowski, Sekretarz Stowarzyszenia Wychowanków
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie
rozrastał się dzięki przychylności
władz Uczelni i prężnej działalności
Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich. Przez cały okres
funkcjonowania BUDY kierowali
nią studenci. Warto wspomnieć, że
w latach siedemdziesiątych doskonale kierował Klubem BUDA Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof.
dr hab. Janusz Żmija. Prawie do
końca lat siedemdziesiątych BUDA
była ośrodkiem działalności kulturalnej braci studenckiej. Tu działał
teatrzyk małych form „Rezonans”,
„Klub Piosenki” oraz sławny na całą

Polskę kabaret „Pod Budą”. W 1972
roku Klub BUDA zdobył I miejsce
w konkursie Czerwonej Róży na najlepszy klub studencki w Polsce. Był
to rok bardzo pomyślny dla studentów
całej Uczelni: Zespół Góralski
„SKALNI” zdobywa Grand Prix Vgo Festiwalu Studentów (Terpsychora 72), Kabaret „Pod Budą” na
FAMIE 72 brawurowo zdobywa
I miejsce i „Trójząb Neptuna”, a Konkurs Piosenki Studenckiej w Krakowie wygrywa i zostaje laureatem I nagrody student Wydziału Leśnego

Klub BUDA

i tradycja są ważne nie
tylko dla narodów, ale i dla małych
ojczyzn czy społeczności lokalnych. Są spoiwem międzypokoleniowej integracji, łącząc przeszłe
doświadczenia ze współczesnością.
Taka idea przeświecała nam przy
reaktywacji BUDY.
Dawny Studencki Klub BUDA powstał na fali „odnowy” po październiku 1956 roku w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Rolniczej przy
ulicy Stanisława Ziaji (obecnie ul. Jabłonowskich). Najpierw był małym
klubikiem, ale w miarę upływu lat

Otwarcie Klubu Buda i wspólne śpiewanie piosenki Pod Budą w wykonaniu Marty Stanek-Piątkowskiej i Aleksego Gałki
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Występ Kabaretu „O co chodzi”

Wacław Mastyk. Klub BUDA przez
30 lat swego istnienia był jednym
z wyróżniających się klubów studenckich Krakowa – konkurował
z powodzeniem z „ŻACZKIEM”,
„KARLIKIEM”, „ZAŚCIANKIEM”
i innymi. Impreza goniła imprezę –
koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, potańcówki i spotkania z ciekawymi ludźmi cieszyły się wielkim
powodzeniem wśród studentów
i mieszkańców Krakowa. W piwnicach Klubu BUDA nasz Kabaret
„Pod Budą” występował regularnie
raz w tygodniu przez 8 lat przy zawsze wypełnionej widowni. Z Kabaretu wywiodła się Grupa „Pod

Budą” – działająca do dzisiaj. Tak
więc formacja „Pod Budą” funkcjonuje już ponad 40 lat.
W 1978 roku przy ul. Jabłonowskich rozpoczął się remont i BUDA
przestała istnieć. Przez lata nie
opuszczały nas uporczywe myśli
i marzenia o odtworzeniu ukochanego klubu.
Stowarzyszenie Wychowanków
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie postanowiło
spełnić te marzenia i reaktywować
Klub BUDA – z ogromnym wysiłkiem udało się – Klub BUDA został oficjalnie otwarty 14 maja
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2010 roku w DS. Bratniak, czyli
w tym samym miejscu co dawna
BUDA. W listopadzie 2010 r. JM
Rektor UR włączył klub do Centrum Kultury Studenckiej UR.
Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia

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

Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„HAGARD”
Zespół

Magdalena Worecka

Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard” działa od 2001 roku przy
Sekcji Etyki, Tradycji i Zwyczajów
Łowieckich Koła Naukowego Leśników na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zespół
zrzesza uzdolnionych muzycznie
studentów Wydziału Leśnego z różnych lat studiów, którzy pod okiem
wykwalifikowanego muzyka zajmują
się doskonaleniem swoich uzdolnień
oraz kultywowaniem tradycji łowieckich poprzez grę sygnałów i muzyki myśliwskiej w środowisku nie
tylko akademickim, ale również myśliwych i leśników. Sygnaliści z Wydziału Leśnego uświetniają wiele

ważnych wydarzeń z życia Uczelni
i nie tylko. Kierownikiem zespołu
jest Magdalena Worecka.
Repertuar zespołu obejmuje wszystkie sygnały myśliwskie (porozumiewawcze oraz pokotowe), a także bogatą muzykę myśliwską wraz z oprawą
Mszy Hubertowskiej. Sztandarowym
utworem wykonywanym przez zespół
jest oficjalny „Hejnał Wydziału Leśnego”, skomponowany przez Krzysztofa Kadleca, kompozytora muzyki
myśliwskiej, przewodniczącego Komisji Muzyki Klubu Sygnalistów Myśliwskich. Utwór ten uświetnia wiele
uroczystości na Wydziale Leśnym
i Uniwersytecie Rolniczym. Zespół

posiada w swoim dorobku album
muzyczny z muzyką myśliwską który
został wydany z okazji 60-lecia istnienia Wydziału Leśnego w Krakowie
w 2009 roku i planuje nagrać kolejny.
Co roku „Hagard” uczestniczy
w warsztatach gry na rogu myśliwskim, a także wielu regionalnych konkursach sygnalistów myśliwskich, reprezentując Uczelnię w Polsce
i za granicą, gdzie zdobywa liczne nagrody. W 2009 roku z inicjatywy
członków zespołu, odbył się I Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira” na Zamku
Królewskim w Niepołomicach.
Dzięki temu wydarzeniu, małopolscy

Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD na Festiwalu Nauki w Krakowie
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Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD”

Tekst:

Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD podczas spotkania przedświątecznego pracowników i studentów UR

sygnaliści mogli po raz pierwszy
uczestniczyć w eliminacjach do
Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, a uczestnicy z całej Polski mogli
poczuć magiczny klimat polowań
królewskich w Puszczy Niepołomickiej. Dzięki ogromnemu wsparciu
Uniwersytetu Rolniczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie i Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego z Nowego Sącza, Tarnowa
i Krakowa konkurs doczekał się już
trzech edycji, kolejna odbędzie się
w 2012 r.
Zespół bierze też udział w corocznym Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, który ma rangę Mistrzostw
Polski i z roku na rok ma w tej dzie-

dzinie coraz większe osiągnięcia.
Warto zaznaczyć, że rok 2011 jest
wyjątkowym rokiem dla zespołu i to
nie tylko ze względu na Jubileusz
10-lecia istnienia zespołu, który
przypada w tym roku. Podczas tegorocznego XVI Ogólnopolskiego
Konkursu „O Róg Wojskiego”
w Brzegu, zespół „Hagard” zdobył
wicemistrzostwo Polski w kategorii
sygnałów myśliwskich, a w kategorii
muzyki myśliwskiej zajął wysokie,
trzecie miejsce. Tym sposobem sygnaliści z zespołu „Hagard” dołączyli do ścisłej czołówki zespołów
sygnalistów w Polsce.
Zespół dźwiękami swych rogów
wzbogaca liczne wydarzenia i międzynarodowe konferencje poza
Uczelnią, organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-
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wych w Krakowie, Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie oraz uroczystości kół łowieckich na terenie Polski południowej.
Zespół „Hagard” liczy obecnie 15
osób, lecz w ramach Sekcji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich działają jeszcze dwie grupy szkoleniowe –
początkująca i średniozaawansowana,
w której studenci pod okiem instruktora rozwijają swoje umiejętności gry
na rogu, aby w przyszłości dołączyć
do reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”. Co
roku przeprowadzany jest nabór do
zespołu, a także do grup szkoleniowych. Opiekunem zespołu z ramienia Rady Wydziału jest dr inż. Tadeusz Kubacki.
Zdjęcia: Szczepan Borecki

Uczelniana Rada
Samorządu Studentów
Paweł Chałupnik, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

To

organizacja studencka, której
głównym celem i kierunkiem działania jest reprezentowanie rzeszy studentów oraz ochrona jej praw. Samorząd Studentów na forum
Uczelni uczestniczy w decydowaniu
lub współdecydowaniu o wszystkich
sprawach dotyczących studentów
w zakresie określonym przepisami
prawa lub uzgodnionym z organami
kolegialnymi UR, wyraża opinie
społeczności studenckiej w kwestiach dla niej szczególnie istotnych
(związanych z procesem kształcenia
i wychowania w szkole wyższej), popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze oraz

inne inicjatywy. Tworzy optymalne
warunki, umożliwiające wszystkim
zainteresowanym swobodne zrzeszanie się oraz współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy
materialnej dla studentów oraz
nagród za wyniki w nauce. Uczelniana Rada Samorządu Studentów
współdziała z samorządem doktorantów oraz organizacjami studenckimi i stowarzyszeniami działającymi zarówno w ramach Uczelni,
jak i poza nią. Ponadto URSS bierze
czynny udział w działalności Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej, Porozumieniu Samorządów Studentów Uczelni Krakowa

Reprezentanci Samorządu Studentów
w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego, fot. Gabriel Wojcieszek

fot. Ireneusz Kochanek
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Tekst:

oraz Porozumieniu Samorządów
Studentów Uczelni Rolniczych,
a także współpracuje z innymi samorządami polskich i zagranicznych
Uczelni Wyższych.
Dzięki pro-studenckiej współpracy
z władzami Uczelni, URSS każdego
roku stara się dopracowywać i usprawniać struktury oraz sposoby działania
celem uzyskiwania jak najlepszych wyników, których na swoim koncie ma
już sporo. Dzięki wsparciu ze strony
władz Uczelni, URSS organizuje

szereg różnorakich przedsięwzięć.
W trakcie roku akademickiego jest organizatorem cyklicznej imprezy dla
żaków z pierwszego roku – „Dnia Beana” oraz konferencji tematycznych –
w tym corocznej, zapoczątkowanej
w 2005 r. Ogólnopolskiej Konferencji
pt. Turystyka Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kulturowego. Do pozostałych
przedsięwzięć Samorządu Studentów
należą między innymi:
• Dzień Otwarty Uniwersytetu
Rolniczego

W maju 2011 r. studenci podjęli się nakręcenia LipDub'a,

Ujęcia z planu LipDub, fot. Ireneusz Kochanek

fot. Ireneusz Kochanek

Zapraszamy do obejrzenia oficjalnego LipDub’a Uniwersytetu Rolniczego.
YouTube – hasło: LipDub UR
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• obóz adaptacyjny „Adapciak UR”
• Festiwal Kultury Studenckiej ( Juwenalia)
• akcje charytatywne w ramach
Studenckiego Koła Przyjaciół
Dzieci
• prowadzenie wakacyjnego, bezpłatnego Biura Kwater
• rajdy turystyczne, organizowanych na szczeblu uczelnianym
i wydziałowym
• imprezy w klubach krakowskich,
• wyjazdy szkoleniowe.
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Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
PRZEDMIOT
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)
Biologia

Chemia

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów: przyrodnicze,
ekonomiczne, techniczne)
• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria
• Ekonomia, Zarządzanie, Towaroznawstwo
• Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu, Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia Żywności i Żywienie
Człowieka
• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika, Weterynaria
• Towaroznawstwo
• Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu,
Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka

Fizyka z astronomią

• Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,
• Towaroznawstwo
• Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska,
Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Geografia

• Biologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo,
Rybactwo, Zootechnika
• Ekonomia, Zarządzanie
• Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu,
Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wykaz przedmiotów zdawanych na maturze
i uwzględnianych w rekrutacji
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (cd.)
PRZEDMIOT
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)

KIERUNKI STUDIÓW
(podział wg rodzajów kierunków studiów: przyrodnicze,
ekonomiczne, techniczne)

Informatyka

• Biologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika
• Ekonomia, Zarządzanie
• Geodezja i Kartografia, Technika Rolnicza i Leśna
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Matematyka

• Biologia, Biotechnologia, Leśnictwo, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Rybactwo, Zootechnika
• Ekonomia, Zarządzanie, Towaroznawstwo
• Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu,
Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza
i Leśna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

WOS

• Ekonomia, Zarządzanie

Język obcy
1 do wyboru spośród:
j. angielski, j. francuski,
j. hiszpański, j. łaciński
i kultura antyczna,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. włoski

• Weterynaria

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunkach Biologia, Ekonomia oraz Zarządzanie absolwenci uzyskują tytuł
licencjata, na pozostałych kierunkach tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku
Weterynaria absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii.
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