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W imieniu całej społeczności Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ser-
decznie zapraszam do podjęcia studiów 
w Uczelni, która łączy stuletnią tradycję 
akademickich studiów rolniczo-leśnych 
z nowoczesną ofertą dydaktyczną. Na 
sześciu wydziałach realizowanych jest 
wiele interesujących kierunków studiów 
I i II stopnia oraz jednolite studia magi-
sterskie – weterynaria.
W murach naszej Uczelni możecie re-
alizować swoje zamiłowania i pasję 
poznawczą, zdobyć wiedzę na temat 
organizmów żywych i ich środowiska, 
surowców naturalnych, procesów tech-
nologicznych i praw ekonomii oraz po-
siąść umiejętności praktycznego wyko-
rzystania tej wiedzy. Oferujemy również 
wyjazdy na krajowe i zagraniczne staże 
i praktyki zawodowe, finansowane ze 
środków europejskich.
Nauczyciele akademiccy sprawnie łączą 
kształcenie studentów z prowadzeniem 
badań naukowych na najwyższym, świa-
towym poziomie, o czym przekonacie 
się realizując swoje prace dyplomowe 
pod ich kierunkiem. Po ukończeniu stu-
diów drugiego stopnia, będziecie mogli 

związać się z nauką na dłużej, podejmu-
jąc studia w Szkole Doktorskiej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą 
dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz 
własnymi zakładami doświadczalnymi, 
które są doskonałym miejscem do kon-
frontacji nauki z praktyką. Silne związki 
łączące naszą Uczelnię z praktyką go-
spodarczą sprawiają, że wykształcenie 
zdobyte w takich warunkach zapewnia 
dobry start w karierze zawodowej. Nasi 
absolwenci są poszukiwani na rynku 
pracy, a ich kwalifikacje i kompetencje 
są doceniane przez przyszłych praco-
dawców. 
Studiując z nami, będziecie rozwijać 
swoje zainteresowania sportowe i ar-
tystyczne w ramach dobrze wyposażo-
nego Centrum Kultury Fizycznej oraz 
znanych w kraju i za granicą studenc-
kich zespołów artystycznych. Zapo-
znajcie się uważnie z informacjami na 
temat oferowanych przez naszą Uczel-
nię atrakcyjnych kierunków studiów, 
a następnie dołączcie do społeczności 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. U nas studiuje się z pasją i przyjem-
nością.
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