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ZAPROSZENIE
NA STUDIA
Drodzy Kandydaci,

Myśląc o swojej przyszłości, z pewnością myślicie również o pracy. Moment podjęcia decyzji
o dalszym kształceniu, to moment wyboru dalszej
kariery zawodowej. Jakie studia wybrać, w którym
kierunku podążyć, jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości? Obserwując trendy i wymagania
stawiane przez pracodawców, można stwierdzić,
że z pewnością warto wybrać wykształcenie praktyczne. Studia to ważna decyzja – warto podejść
do niej odpowiedzialnie.

nie do mądrego wyboru najlepszego dla siebie
kierunku studiów.

Tradycja naszej uczelni sięga 1944 roku, a ponad
65 tysięcy absolwentów stanowi jej najlepszą rekomendację. Kształcą się tutaj inżynierowie i specjaliści
różnych gałęzi gospodarki według nowoczesnych programów nauczania.

Życzę Wam również owocnych przygotowań do matury i pomyślnego zdania tego przełomowego egzaminu, który jest warunkiem koniecznym do dalszej nauki
na uczelni wyższej. Mam nadzieję, że zobaczymy się
w przyjaznych murach Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.

Zachęcam zatem do zapoznania się z ofertą
edukacyjną prezentowaną w niniejszym informatorze,
odwiedzenia uczelni podczas Dni Otwartych lub
innych podobnych wydarzeń, zadawania pytań pracownikom odpowiedzialnym za rekrutację, a następ-

Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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DLACZEGO WARTO
STUDIOWAĆ Z NAMI
Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej
uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka
obszarach:

 techniki, technologie i organizacja
wytwarzania żywności;

 kształtowanie i ochrona środowiska życia
człowieka;

 zdrowie, zdrowy styl życia.
Wieloletnie doświadczenie łączymy z ciągłą aktualizacją
wiedzy w oparciu o wymagania stawiane przez rynek
pracy i zmieniającą się gospodarkę. Kształcimy studentów
w ramach 37 kierunków na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych magisterskich. Większość prowadzonych
kierunków to studia inżynierskie, kończące się po pierwszym stopniu uzyskaniem dyplomu inżyniera, a po drugim magistra inżyniera. Wysoki poziom i życzliwość kadry
naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne,
laboratoria, pracownie komputerowe oraz nowoczesne
metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych
programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR,
ERASMUS). Podpisaliśmy umowy z kilkudziesięcioma
uczelniami zagranicznymi.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową,
m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE.
Podejmowane inwestycje jak np. remonty
akademików, budowa nowego gmachu
biblioteki czy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej mają na
celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.

NACISK NA SPRAWDZANIE WIEDZY W PRAKTYCE

 Studenci w ramach wielu przedmiotów prowadzą eksperymenty i rozwiązują samodzielnie problemy badawcze. Aktywnie uczestniczą w zajęciach
terenowych, nabywając umiejętności praktycznych,
niezwykle cenionych na rynku pracy. Na zajęciach
laboratoryjnych uczą się obsługi sprzętu i aparatury.

 W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy
studentów i absolwentów wspiera uczelniane Biuro
Karier Studenckich.
 Oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA,
Holandia, Wielka Brytania).
 Nauczanie języków obcych obejmuje słownictwo specjalistyczne dla danego kierunku studiów.
6
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 Nowoczesne programy nauczania przygotowujemy w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, w konsultacji z pracodawcami.
 W ramach programu danego kierunku studiów
można zdobyć certyfikaty poświadczające dodatkowe kwalifikacje np. Autodesk: AutoCAD rysowanie
2D i modelowanie 3D, certyfikat audytora wewnętrznego, instruktora hipoterapii, asystenta jakości oraz
z zakresu nabywania, stosowania i obrotu środkami
ochrony roślin.

 Zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie,
a także możliwość uczestniczenia w praktykach
i stażach ponadprogramowych.

WSPIERAMY STUDENTÓW
W ROZWIJANIU PASJI I ZAINTERESOWAŃ
NAUKOWYCH
aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w

zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych

ARTYSTYCZNYCH
tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca

oraz chóru uniwersyteckiego

SPOŁECZNYCH

realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim,
współpraca z miesięcznikiem studenckim i kwartalnikiem
uczelnianym

MARCIN SZYMCZUK
Przewodniczący Rady Uczelnianej
Samorządu Studenckiego 2015/2016,
student leśnictwa

Działalność w samorządzie daje wiele możliwości
do wspierania różnorakich inicjatyw studenckich.

Ogromną zaletą tej aktywności jest konieczność sta-

wiania czoła wyzwaniom oraz rozwiązywanie często

SPORTOWYCH

Nowoczesne Centrum
Sportowo-Rekreacyjne oferuje
wiele możliwości do uprawiania różnorodnych dyscyplin
sportowych.
www.sport.up.lublin.pl

skomplikowanych spraw - dzięki temu nabieramy do-

świadczenia na przyszłość. Wśród wielu wydarzeń organizowanych przez samorząd studentów mogę wymienić

akcje charytatywne, szkolenia oraz imprezy kulturalno-

-rozrywkowe. Warto wspomnieć o Dniach Kultury Studenckiej „Feliniada”. Podczas przygotowań i przebiegu tego dużego eventu liczną grupę studentów łączy

wspólny wysiłek i dobra zabawa, nawiązują się przyjaź-

nie często o nieocenionej wartości z perspektywy czasu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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DOSKONAŁE WARUNKI
UPRAWIANIA SPORTU
Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na
pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej.
Posiadamy własny ośrodek hipiczny, a w nim 11 koni
rekreacyjnych i sportowych. Studenci mogą doskonalić swoje umiejętności jeździeckie w ramach Sekcji
Jeździeckiej. Corocznie na terenach uczelni w dzielnicy
Felin organizowane są Akademickie Mistrzostwa Województwa w ujeżdżeniu i skokach.

STYPENDIA
Student Uniwersytetu Przyrodniczego może ubiegać
się o różne formy pomocy materialnej w postaci:

Fani żeglarstwa mogą korzystać ze Stacji Dydaktycznej
i Żeglarskiej UP nad Jeziorem Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Pod kierunkiem doświadczonej
kadry odbywają się tam obozy żeglarskie i kursy.

Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się również o stypendium ministra za osiągnięcia
w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

 stypendium socjalnego
 stypendium rektora dla najlepszych studentów
 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (niezależnie od dochodu)
 zapomóg
stypendia@up.lublin.pl
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Więcej informacji:

www.pomocmaterialna.up.lublin.pl
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AKADEMIKI
Domy studenckie w Lublinie znajdują się na miasteczku akademickim (ul. Langiewicza) i w dzielnicy Felin
(ul. Dobrzańskiego).

Obejrzyj akademiki na stronie:
www.akademiki.up.lublin.pl

UCZELNIA PRZYJAZNA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie
osobom niepełnosprawnym. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne
(na siłowni, sali fitness oraz pływalni – studenci i doktoranci mogą w nich uczestniczyć na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności), działa punkt

informacyjno-konsultacyjny (informowanie o istniejących funduszach i środkach wsparcia, porady itp.).
Dostosowaliśmy stronę uczelni do potrzeb osób słabo
widzących – możliwe jest jej odczytywanie w wysokim kontraście, a także odsłuchiwanie zamieszczonej
treści.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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KRYTERIA PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

NOWA MATURA
Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów dla kandydatów zdających nową maturę w pełni oparte jest
na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne. W ocenie konkursowej stosowane są
mnożniki odnoszące się do wyników procentowych
z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.
STARA MATURA
Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów zdających starą maturę oparte jest na konkursie świadectw
dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas
brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
OLIMPIJCZYCY
Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego uprawnieni są do przyjęcia na studia pierwszego
stopnia i studia jednolite magisterskie na zasadach

10
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POZIOM
PODSTAWOWY

POZIOM
ROZSZERZONY

język obcy

wynik proc. x 1,3

wynik proc. x 2,0

jeden przedmiot

wynik proc. x 2,0

wynik proc. x 4,0

dwa przedmioty:
pierwszy przedmiot
drugi przedmiot

wynik proc. x 1,0

wynik proc. x 2,0

wynik proc. x 1,0

wynik proc. x 2,0

PRZEDMIOT

preferencyjnych. Warunki preferencyjne dla laureatów
i finalistów polegają na:

 przyjmowaniu na studia kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów bez
względu na wynik,
 posiadaniu dokumentu wydanego przez Główny
Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez
kandydata na studia lokatę w eliminacjach centralnych
oraz status (laureat lub finalista).

Rekrutacja 2015/2016
MATURA DWUJĘZYCZNA

POZIOM
PODSTAWOWY
100% (jeżeli kandydaci
nie przystępują do poziomu podstawowego, mają
przyznaną za tę część
maksymalną liczbę 100%
punktów)

do wyboru przez kandydata

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
według następującej zasady:

POZIOM
ROZSZERZONY
4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości
(nie więcej niż 100%)

W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego albo poziomu rozszerzonego zdawanego
w języku polskim oraz części zdawanej w języku obcym.
DODATKOWE EGZAMINY I SPRAWDZIANY
Kandydatów na kierunek architektura krajobrazu dodatkowo obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku
odręcznego. Ocena niedostateczna eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat będący
osobą niepełnosprawną może zwrócić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przed zakończeniem internetowej rejestracji o uwzględnienie jego szczególnych
potrzeb podczas trwania egzaminu praktycznego
z rysunku odręcznego.

Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo
dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu
z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia (studia
stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się osoby,
które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera na kierunku o który się ubiegają lub
z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra
oraz magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
Na kierunki studiów kończące się uzyskaniem tytułu
zawodowego magister inżynier nie mogą ubiegać się
kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym
licencjat lub magister.
Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu muszą
posiadać tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu
lub inżynier architekt.
Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo

dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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REKRUTACJA
KROK PO KROKU

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

Szczegółowych informacji na temat
rekrutacji na studia udziela:
DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW,
UL. AKADEMICKA 13
TEL. 81 445-66-45

Poznaj ofertę dydaktyczną www.up.lublin.pl

w systemie IRK oraz na adres e-mail.

Załóż konto w IRK. Rejestrację internetową uznaje się
za wiążącą jeżeli kandydat:

Złóż dokumenty. W wyznaczonym terminie tylko
kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani
do złożenia wymaganych dokumentów. Brak dopełnienia tych formalności spowoduje skreślenie z listy
zakwalifikowanych.



założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane



dokona wyboru kierunku/kierunków studiów



uzupełni dane o wykształceniu,



wpisze wyniki z matury (studia I stopnia i jednolite

osobowe i adresowe,

(nie ma ograniczenia),

magisterskie) lub uzupełni dane w zakładce dyplom (II
stopień),


wniesie opłatę rekrutacyjną na wygenerowane

w IRK indywidualne konto za wybrane kierunki

i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie
opłaty na konto bankowe UP w Lublinie.

Sprawdź wyniki rekrutacji. Kandydat otrzymuje
informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego o statusie zakwalifikowany, niezakwalifikowany
lub rezerwowy na swoje indywidualne konto
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Czekaj na zwolnione miejsca. Kandydaci, którzy nie
zostaną zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na
który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu
kandydat otrzyma na swoim indywidualnym koncie.
Gratulacje! Status przyjęty. Kandydaci, którzy złożą
w wyznaczonym terminie komplet wymaganych
dokumentów otrzymają status przyjęty.

Kandydaci na studia w czasie rekrutacji mogą skorzystać
ze stanowisk komputerowych oraz pomocy pracowników
w Lublinie na ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum,
sala nr 9.

Rekrutacja 2015/2016
Kandydat powinien dostarczyć do Sekretariatu
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów osobiście lub przesłać
listem poleconym na adres sekretariatu. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów
także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.
•

Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK.

•

Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona
przez uczelnię. Kopia dyplomu ukończenia studiów
wraz z suplementem poświadczona przez uczelnię
(dotyczy studiów drugiego stopnia).

•

Oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu
laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia
centralnego.

•

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
poświadczona przez uczelnię (dotyczy tylko kandydatów ze „starą maturą”).

•

•

•

Kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski. Zaświadczenie jest
ważne wraz z oryginałem świadectwa (do wglądu
oryginał) uzyskanym za granicą.
Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat (dotyczy tylko kandydatów na studia
stacjonarne).
Umowa zawarta między uczelnią a studentem
w formie pisemnej określająca warunki odpłatności
za studia lub usługi edukacyjne. (Uwaga: wydruk
umowy po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia).

WYMAGANE
DOKUMENTY
•

Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie
w wersji papierowej.

•

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej
wydrukowany z systemu.

•

Kserokopia dowodu osobistego.

•

Pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks
i legitymację.

•

Deklaracja wyboru języka/języków i innych przedmiotów do wyboru.

•

Deklaracja kierunku pokrewnego (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli
kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia).

•

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza
uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Dotyczy tylko kandydatów na kierunek
hipologia i jeździectwo.

•

Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy. Kandydaci na kierunki: ekonomia, turystyka
i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają
obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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A na studiach w Lublinie ...

... POZNAJ MIASTO
NA SPACERZE Z CHARAKTEREM!
Propozycja „Lublin z Duszą” kierowana jest do studentów wszystkich lubelskich uczelni, przede wszystkim
do pierwszoroczniaków. Podstawowa oferta zawiera
spacery po Starym Mieście i Śródmieściu. Dzięki spotkaniom organizowanym w instytucjach kultury takich
jak Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Warsztaty Kultury czy Centrum Kultury studenci poznają osobowości życia kulturalnego i społecznego Lublina. Na trasie
znajdują się również odkrywanie miasta w pracowni
słynnego polskiego architekta – Bolesława Stelmacha,
czy wizyta w Fundacji Sztukmistrze połączona z mini-warsztatami żonglowania.

Więcej informacji:
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin:
tel.: 81 4662512, e-mail: spacery@lublin.eu
www.spacery.lublin.pl
facebook: profil ‚‚Lublin z Duszą”
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fot. M. Majda

Spacery „Lublin z Duszą” to dla wielu młodych ludzi
pierwszy krok w stronę poznawania miasta. Dzieje
się tak nie tylko poprzez wizyty w ciekawych miejscach zlokalizowanych na wycieczkowych trasach,
ale również dzięki spotkaniom z fascynującymi
ludźmi, którzy tu mieszkają, pracują i tworzą.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

AGROBIZNES
Absolwent jest przygotowany do
podjęcia pracy w sferze agrobiznesu
na stanowiskach decyzyjnych oraz
w firmach doradczych, w samorządach terytorialnych na których
terenie dominuje agrobiznes, w administracji państwowej, w firmach
świadczących usługi dla agrobiznesu
przez banki oraz w sferze obrotu produktami żywnościowymi. Absolwent
posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności
gospodarczej w podmiotach sfery
agrobiznesu.

STUDENCI POZYSKAJĄ WIEDZĘ,
UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE SPOŁECZNE ODNOŚNIE M.IN.:

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE

• technologii produkcji produktów
rolniczych oraz ich przetwórstwa
przez przemysł spożywczy,

język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

• sposobów powstawania wartości
dodanej w procesach agrobiznesowych, służących wytworzeniu produktu finalnego dla konsumentów,
• zarządzania produktem „od pola
do stołu”,

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia

• sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych
oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych,
• kształtowania przewag konkurencyjnych produktów, gospodarstw
i przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach agrobiznesowych
przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka.
www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
AGROBIOINŻYNIERII
w Lublinie
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WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

Bioinżynieria to kierunek łączący
nauki przyrodnicze i techniczne;
zajmuje się pogłębianiem wiedzy
i propagowaniem nowoczesnych
rozwiązań w zakresie modelowania
organizmów i środowiska, w celu
zapewnienia zdrowia ludzkiego
i promowania zrównoważonego
rozwoju. Studia na kierunku bioinżynieria pozwalają na zrozumienie złożonych systemów żywych i właściwe
ich modelowanie (z wykorzystaniem
najnowszych technik i technologii),
a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb
człowieka, gospodarki i środowiska.
Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do podejmowania zadań
o charakterze multidyscyplinarnym

16
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BIOINŻYNIERIA
i rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów
i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym
i komórkowym oraz w warunkach
środowiska przyrodniczego. Przygotowany jest do pracy w: jednostkach
zaplecza naukowo-badawczego
przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych
i diagnostycznych, a także w jednostkach projektowych zajmujących
się procesami biotechnologicznymi.
Może podjąć pracę w przemyśle,
instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru:
biologia, matematyka, chemia,
fizyka i astronomia, informatyka,
geografia

Uniwersytet
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Przyrodniczy w Lublinie
/ TEL. 81 445 69 46

samorządowych, zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą
zakładów wykorzystujących procesy
bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia

EKONOMIA

dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

Kierunek ekonomia pozwoli Ci zrozumieć w jaki sposób:

• działa cała gospodarka oraz przedsiębiorstwa i instytucje.

• ludzie podejmują decyzje gospodarcze i współdziałają ze sobą by poprawić swój poziom stopy życiowej;

Absolwent jest przygotowany do
przeprowadzania analizy dostępnych
lub tworzonych informacji wspiera-

jących podejmowanie racjonalnych
decyzji, osadzonych w kanonach
nauk ekonomicznych.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I stopnia

Niestacjonarne (n) I stopnia

SPECJALNOŚCI
•

handel (s, n)

www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
AGROBIOINŻYNIERII
w Lublinie
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WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

Gospodarka przestrzenna to działalność mająca doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni
w zakresie zgodnym z potrzebami
społeczeństwa.
Studia przygotowują specjalistów
od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi,
wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju
zrównoważonego.

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE

MOŻLIWOŚCI
ZATRUDNIENIA M.IN. W:
•

administracji regionalnej
i instytucjach samorządowych (planiści, urbaniści,
specjaliści do spraw
gospodarki gruntami,
rozwoju regionalnego);

•

agencjach rozwoju rynku
i agencjach nieruchomości (w tym jako: zarządcy
nieruchomościami);

•

rzeczoznawcy majątkowi
i pośrednicy w obrocie
nieruchomościami;

•

firmach konsultingowych
i doradczych.

język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, geografia,
fizyka i astronomia, wiedza
o społeczeństwie

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I stopnia

Niestacjonarne I stopnia

PRZYKŁADOWE
SPECJALIZACJE:
•
•

18
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gospodarka przestrzenna na obszarach
antropogenicznych,

gospodarka przestrzenna
na obszarach wiejskich.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

Inżynieria środowiska to nowoczesny kierunek studiów o charakterze
przyrodniczo-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie
wykorzystania działań inżynieryjnych
w procesie ochrony i kształtowania
środowiska.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia,
wiedza o społeczeństwie

Aktywnie działają studenckie
koła naukowe.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•

alternatywne źródła energii
(tylko II stopień s, n)

•

gospodarka odpadami
(tylko II stopień s, n)

ABSOLWENT
JEST SPECJALISTĄ
M.IN. Z ZAKRESU:
•

rekultywacji terenów
zdegradowanych
i zdewastowanych;

•

gospodarki odpadami;

•

kształtowania środowiska pod różne sposoby
zagospodarowania;

•

rozwiązywania problemów
technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem
zasobów środowiskowych.

www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
AGROBIOINŻYNIERII
w Lublinie
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WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje merytorycznie i praktycznie absolwentów do prac z zakresu
gospodarki leśnej, w tym projektowania, urządzania, organizowania
i zarządzania gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ochrony
środowiska i prawami przyrody oraz
organizacją i zarządzaniem parkami
narodowymi z zapewnieniem i wykorzystaniem wielostronnej funkcji lasu.

LEŚNICTWO
kach środowiska. Jest przygotowany
do: sporządzania i realizacji planów
gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji
inżynieryjnego zagospodarowania
lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac
leśnych i doskonaleniem poziomu ich
technizacji.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu właściwego użytkowania, kształtowania i ochrony
obszarów leśnych w różnych warun-

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I stopnia

Niestacjonarne (n) I stopnia

SPECJALNOŚCI
•

gospodarka leśna (s, n)

•

ochrona zasobów leśnych
i środowiska (s, n)

•

gospodarka łowiecka (s, n)

20
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UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia,
wiedza o społeczeństwie

NOWOCZESNA
BIOGOSPODARKA

REKRUTACJA
dyplom z tytułem zawodowym
inżyniera na kierunku z obszaru
nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych
Studia na kierunku nowoczesna biogospodarka pozwalają na zdobycie
wiedzy na temat funkcjonowania
i rozwoju biogospodarki i jej roli
w dynamizowaniu rozwoju gospo-

dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne II stopnia
darczego oraz w zakresie ochrony
i modelowania środowiska. Absolwent studiów nowoczesna biogospodarka potrafi oszacować ryzyko
działalności w sferze biogospodarki,
zaprojektować, a następnie wdrożyć nowy bioprodukt oraz ocenić
prawdopodobieństwo jego sukcesu

lub porażki. Jest w stanie wskazać
zasadnicze czynniki decydujące
o jakości surowców i produktów
rolniczych oraz dobrać optymalne
systemy produkcji. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić analizy
z wykorzystaniem technik molekularnych i nanotechnologicznych oraz
ocenić przydatność tych systemów
i technologii w różnych sferach biogospodarki, a także zaprojektować
wykorzystanie najnowszych technik
i technologii w procesie doskonalenia roślin, zwierząt i ochronie środowiska oraz ocenić ich potencjalne
wykorzystanie w biospodarce. Umie
zaprojektować procesy wytwarzania
biomateriałów oraz ocenić ich przydatność i potencjalne możliwości zastosowania w biogospodarce.

www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
AGROBIOINŻYNIERII
w Lublinie
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UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia,
wiedza o społeczeństwie
Rolnictwo to bardzo ważna gałąź
gospodarki nie tylko w Polsce, ale
również w całej Unii Europejskiej.
Coraz większy nacisk jest kładziony
na ekologiczne uprawy, ochronę
środowiska oraz produkcję energii
odnawialnej.

ROLNICTWO
FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•

agronomia (s, n)

•

kształtowanie środowiska (s)

•

agrobiznes (s, n)

•

agroturystyka (s, n)

•

rolnictwo ekologiczne
(s, n – tylko I stopień)

Dynamicznie rozwija się agroturystyka (powiązanie usług turystycznych z gospodarstwem rolnym).
Studia dają wszechstronne wykształcenie oraz wyposażają absolwenta
w szereg umiejętności praktycznych.
Ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie
systemów GPS, ochrona środowiska,
optymalne maszyny i technologie
- to tylko niektóre z zagadnień, które
są zawarte w programie kształcenia.
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O WYDZIALE
Nowoczesną bazę dydaktyczną
stanowią dobrze wyposażone
laboratoria, sale ćwiczeniowe oraz
stacje doświadczalne.
Wiele zajęć realizowanych jest
w formie wyjazdów terenowych.
Wydział Agrobioinżynierii jest jednym
z najstarszych w powojennej Polsce,
jego tradycja sięga 1944 roku!

TOWAROZNAWSTWO
UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia,
wiedza o społeczeństwie

dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•

obrót towarowy i obsługa
celna (s, n)

•

zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s, n)

Studia na kierunku towaroznawstwo
mają charakter interdyscyplinarny,
łączą nauki przyrodnicze z wiedzą
prawniczo-ekonomiczną. Kształcą
specjalistów z zakresu organizacji,
kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego
i międzynarodowego, w tym obsługi
celnej.
Absolwent jest przygotowany do
prac związanych ze standaryzacją
i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania
jakości. Posiada umiejętności oceny
doboru materiałów inżynierskich
i technologii do różnych zastosowań
oraz oceny własności produktów.
www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
AGROBIOINŻYNIERII
w Lublinie
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Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu
nauk przyrodniczych, społecznych
i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki
oraz obozy sportowo-rekreacyjne.

FORMA STUDIÓW

TURYSTYKA I REKREACJA
UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE

W RAMACH KIERUNKU
REALIZOWANE SĄ
SPECJALIZACJE:

język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
chemia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, historia

•
•

rekreacja i odnowa
biologiczna,

marketing i zarządzanie
w turystyce.

Stacjonarne I stopnia

Niestacjonarne I stopnia
Absolwent jest
przygotowany
do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, a także
do pracy w:
•

biurach podróży, hotelach,
ośrodkach wypoczynkowych, sportowych
i rekreacyjnych;

•

gospodarstwach
agroturystycznych;

•

ośrodkach doradztwa
rolniczego;

•

administracji rządowej
i samorządowej;

•

organizacjach społecznych itp.
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Studenci organizują wiele ciekawych projektów w ramach
koła naukowego turystyczno-krajoznawczego.

Uniwersytet
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WETERYNARIA
Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami
zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochroną
ludzi przed chorobami pochodzenia
odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego
zawodu lekarskiego. Kwalifikacje są
zgodne z rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.
2011 nr 207 poz. 1233) oraz z dyrektywą WE 2005/36/EC.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

dziek.wet@up.lublin.pl

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO:
•

badania stanu zwierząt, rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania
i leczenia chorób zwierząt, wykonywania zabiegów chirurgicznych,
wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;

•

badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia
zwierzęcego;

•

nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz
obrotem zwierzętami;

•

wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia
zwierząt i warunków ich wytwarzania;

•

upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania w zakresie
spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych
dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub
sanitarno-weterynaryjnych.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE

Program studiów obejmuje 5160
godzin dydak t ycznych łącznie
z praktykami. Przedmioty kierunkowe to 3140 godzin (185 ECTS), w tym
praktyki i staże kliniczne na ostatnich
latach studiów.

biologia, chemia

FORMA STUDIÓW
I CZAS TRWANIA
Jednolite magisterskie

O WYDZIALE

(11 semestrów)

Stacjonarne

Tradycja Wydziału sięga 1944 roku!

Niestacjonarne (wieczorowe)

Zajęcia odbywają się w doskonale
wyposażonych pracowniach.

www.weterynaria.up.lublin.pl
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Uniwersytet Przyrodniczy
/ TEL. 81 445
w Lublinie
65 65
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WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, geografia,
informatyka lub fizyka
i astronomia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia

Niestacjonarne I i II stopnia
Behawiorystyka zwierząt to unikatowy kierunek w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii
i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji
warunków utrzymania i użytkowania
zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych
zmian legislacyjnych.

BEHAWIORYSTYKA
ZWIERZĄT

hawioru różnych gatunków zwierząt.
Posiada kompetencje w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów
behawioralnych oraz optymalnych
warunków utrzymania, szkolenia
i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu. Kwalifikacje
absolwenta umożliwiają podjęcie
pracy w ogrodach zoologicznych,
schroniskach dla zwierząt, służbach
nadzorujących i kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, oraz
prowadzenie doradztwa w zakresie
wyboru zwierząt towarzyszących,
kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi
i chronionymi, a także do prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.

Absolwent jest przygotowany do
pracy ze zwierzętami w oparciu
o pogłębioną wiedzę z zakresu be-
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BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru:
biologia, matematyka, chemia,
fizyka i astronomia, informatyka,
geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia

Niestacjonarne I i II stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy to
kierunek, na którym student zdobywa
wiedzę: ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
(bhp), w tym obejmującą zagrożenia
występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków
przy pracy i chorób zawodowych oraz
zadania i metody pracy służby bhp.
Absolwent może podjąć pracę zwią-

zaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym:
w służbie bhp u małych, średnich
i dużych przedsiębiorców, u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bhp (np. szkolenia) oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.
Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących
projektowanie i wdrażanie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania
procesu pracy na człowieka.

www.biologia.up.lublin.pl
WYDZIAŁ
Uniwersytet
BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLIwZWIERZĄT
Lublinie
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BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCI
UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka
i astronomia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I stopnia

Niestacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo żywności to interdyscyplinarny kierunek studiów, z zakresu nauk podstawowych, przyrodniczych i technologicznych.
Obejmuje takie dziedziny wiedzy jak:
technologie produkcji i przetwórstwa
żywności pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego oraz występujące zagrożenia na tym etapie, żywność
modyfikowaną genetycznie, metody
oceny żywności, utrwalanie żywności
a jej bezpieczeństwo, przechowywanie i dystrybucję żywności, toksykologię żywności, rynek i marketing żyw-
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ności, systemy zarządzania jakością,
w tym zarządzanie bezpieczeństwem
żywności.
Absolwent ma wiedzę z zakresu
wpływu żywności na stan zdrowia
człowieka oraz ochrony zdrowia
zwierząt i roślin. Zna systemy gwarantujące bezpieczeństwo żywności:
GMP, GHP, HACCP i systemy nieobligatoryjne, np. ISO. Zna zagadnienia
związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych
i odpadowych powstających w trakcie produkcji żywności, a przede

wszystkim obowiązujące dyrektywy,
ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa żywnościowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi
na merytoryczny nadzór i kontrolę
nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, umożliwia mu ocenę
surowców i produktów żywnościowych, pozwala zidentyfikować na
każdym etapie produkcji zagrożenia,
które mogłyby spowodować, że wyprodukowana żywność nie będzie
spełniała kryteriów żywności bezpiecznej. Ma wiedzę z zakresu metod
analizy żywności, kontroli jakości
i oznaczania zafałszowań żywności.

Uniwersytet
WYDZIAŁ BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLI
w Lublinie
ZWIERZĄT / TEL. 81 445 66 11

BIOLOGIA
Biologia jest dziedziną nauki badającą różnorodność życia; zajmuje się
klasyfikacją organizmów żywych, ich
wpływem na środowisko naturalne,
bada budowę i funkcje organizmów,
ich rozwój, wzrost, ewolucję oraz
dziedziczność. Studia biologiczne
pozwalają lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko – a w nim
wszystkie żyjące organizmy roślinne
i zwierzęce.
Absolwent jest przygotowany do
obsługi aparatury badawczej oraz
samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować
w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie
podstawowej analityki oraz prowa-

dzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w przemyśle, administracji,
placówkach ochrony przyrody oraz
w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

dziekanat.bhz@up.lublin.pl

SPECJALNOŚCI
•

biologia stosowana (s, n)

•

po pierwszym semestrze na
studiach stacjonarnych istnieje
możliwość wyboru dodatkowej specjalności nauczycielskiej - nauczanie biologii
i chemii za odpłatnością (s)

•

biologia sądowa
(tylko II stopień s, n)

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru:
biologia, matematyka, chemia,
fizyka i astronomia, informatyka,
geografia

Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt
ma kilkanaście sekcji!

www.biologia.up.lublin.pl
WYDZIAŁ
Uniwersytet
BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLIwZWIERZĄT
Lublinie
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DORADZTWO
W OBSZARACH WIEJSKICH

REKRUTACJA
dyplom z tytułem zawodowym
inżyniera oraz średnia ocen ze studiów (z kierunków pokrewnych)

Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest
przekazanie studentom najnowszej
wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań
produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. Potrzeba kształcenia na tym
kierunku wynika z procesów transformacyjnych obszarów wiejskich oraz
perspektywy finansowej związanej
z najnowszymi założeniami Wspólnej
Polityki Rolnej UE.
Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady określające minimalny zakres
przedmiotowy doradztwa poprzez
przekazywanie wiedzy z zakresu wy-
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FORMA STUDIÓW
Stacjonarne II stopnia
mogów dobrej kultury rolnej, praktyk
korzystnych dla klimatu i środowiska
w tym ochrony bioróżnorodności,
zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności
prowadzonej na obszarach wiejskich
zwłaszcza innowacyjnej.

Uniwersytet
WYDZIAŁ BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLI
w Lublinie
ZWIERZĄT / TEL. 81 445 66 11

HIPOLOGIA
I JEŹDZIECTWO
Kierunek daje możliwości realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na
koniu, jego hodowli i użytkowaniu.
Zajęcia prowadzi najwyższej klasy
kadra naukowo-dydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich
i preferencji, można wybrać jedną
z dwóch ścieżek tematycznych:
wierzchowego lub wszechstronnego
użytkowania koni.
Studia dają absolwentom kwalifikacje
umożliwiające prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w zakresie
hodowli i użytkowania koni. Możli-

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru:
biologia, matematyka, chemia,
fizyka i astronomia, informatyka,
geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia
wość zatrudnienia m.in. w: ośrodkach
hodowli i użytkowania koni, w tym
stadninach koni i stadach ogierów,
ośrodkach rekreacji i turystyki konnej,

dziekanat.bhz@up.lublin.pl

Kandydatów obowiązuje
sprawdzian z kontaktu
z koniem na jednym z trzech
poziomów (do wyboru przez
kandydata).
związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich
jak tory wyścigów konnych, związki
jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni,
sprzętu i powozów, gospodarstwa
rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego. Absolwenci II stopnia studiów mogą być zatrudnieni
ponadto - ze względu na zaliczenie
specjalistycznych przedmiotów w ośrodkach hodowli zachowawczej.
Studenci spełniający dodatkowe wymagania mogą nabyć szereg uprawnień, np. instruktora hipoterapii.
W toku studiów nabywają poświadczone przez uczelnię praktyczne
umiejętności.
www.konie.up.lublin.pl

www.biologia.up.lublin.pl
WYDZIAŁ
Uniwersytet
BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLIwZWIERZĄT
Lublinie
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Ochrona środowiska to kierunek
integrujący wiedzę z zakresu: nauk
przyrodniczych i nauk o środowisku, a także technicznych, rolniczych
i leśnych. Zajmuje się zmianami
zachodzącymi w środowisku przyrodniczym oraz racjonalnym gospo-

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
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OCHRONA ŚRODOWISKA

darowaniem jego zasobami, w tym
sposobami łagodzenia lub zapobiegania ujemnym skutkom postępu
technicznego.
Absolwent potrafi zanalizować procesy dokonujące się w przyrodzie
oraz wpływ człowieka na środowisko.
Poznał podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy
przyjazne środowisku, a także zdobył
umiejętność prowadzenia prac labo-

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

ratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających
stanowisk takiej pracy.

SPECJALNOŚCI
•
•
•
•
•
•

Uniwersytet
WYDZIAŁ BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLI
w Lublinie
ZWIERZĄT / TEL. 81 445 66 11

zarządzanie zasobami wód
i torfowisk (s)

ochrona i kształtowanie
krajobrazu (tylko I stopień s)
ochrona krajobrazu
(tylko II stopień s)
ochrona zasobów
faunistycznych (s)

zagrożenia środowiskowe (s)
proekologiczne systemy
produkcji żywności (s)

ZOOTECHNIKA

dziekanat.bhz@up.lublin.pl

Zootechnika to nauka o racjonalnym
chowie i hodowli zwierząt. W jej zakres wchodzą takie dziedziny, jak:
genetyka, doskonalenie zwierząt,
rozród, żywienie, paszoznawstwo czy
mechanizacja i ekonomika produkcji
zwierzęcej.
Absolwent zdobędzie gruntowną
wiedzę z zakresu chowu i hodowli
zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego,
podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym,
kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności
gospodarczej.

O WYDZIALE
Studenci podczas zajęć laboratoryjnych uczestniczą i przeprowadzają
samodzielnie badania.
Wydział intensywnie rozwija współpracę z instytucjami rynku pracy.
Aktywnie działają studenckie koła
naukowe.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru:
biologia, matematyka, chemia,
fizyka i astronomia, informatyka,
geografia
Jest przygotowany do pracy w administracji związanej z rolnictwem,
doradztwie rolniczym, nadzorze
hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami oraz
surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do profesjonalnego prowadzenia gospodarstw
rolniczych.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•

bioinżynieria i marketing
pasz (s, tylko II stopień)

•

hodowla i użytkowanie
zwierząt (n)

•

towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
(s)

•

zarządzanie produkcją w
chowie zwierząt (s, tylko II
stopień)

www.biologia.up.lublin.pl
WYDZIAŁ
Uniwersytet
BIOLOGII
Przyrodniczy
I HODOWLIwZWIERZĄT
Lublinie
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UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, geografia,
informatyka, lub fizyka
i astronomia
Architektura krajobrazu jest związana z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty
roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnieniem
rozmaitych czynników, które tworzą
charakter otaczającego krajobrazu.
Ze względu na profil uczelni oraz

ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•
•

(II STOPNIA)

architektura krajobrazu terenów zurbanizowanych (s)

projektowanie i konserwacja
krajobrazu rodzimego (s)

jej zaplecze naukowo-badawcze,
szczególnie staranne przyrodnicze
wykształcenie absolwentów tego
kierunku studiów, ułatwia im podejmowanie rozwiązań proekologicznych, skierowanych na dbałość
o zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój.
Istnieje szeroka oferta wymiany naukowej w ramach
wyjazdów warsztatowych,
plenerów, udziału w konferencjach oraz obozach
naukowych. W trakcie praktycznych zajęć studenci
poszukują rozwiązań będących odpowiedzią na aktu-
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Kandydatów obowiązuje
egzamin praktyczny
z rysunku odręcznego.
alne problemy (współpraca z władzami samorządowymi, inwentaryzacje
krajobrazu miejskiego, ocena stanu
zachowania zieleni etc.). Absolwenci
posiadają umiejętności wykonywania
zadań badawczych, projektowych
i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz
w skali miejscowej (w tym ochrony
i rewitalizacji historycznych układów
urbanistycznych oraz kształtowania
krajobrazu miejskiego i otwartego).
Są przygotowani do prowadzenia
prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe.
O WYDZIALE
Aktywnie działające koła naukowe
organizują wyjazdy na krajowe
i międzynarodowe konferencje,
pokazy florystyczne, targi
branżowe.
Studenci biorą udział w wielu
wyjazdach terenowych i zajęciach
praktycznych.

Uniwersytet
WYDZIAŁ OGRODNICTWA
Przyrodniczy w Lublinie
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / TEL. 81 445 65 05

OCHRONA ROŚLIN
I KONTROLA FITOSANITARNA
UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka
lub geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia

Niestacjonarne I i II stopnia
Ochrona roślin to niezbędny element technologii produkcji roślinnej – zapobiega obniżaniu plonów
przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpiecza ziemiopłody
w magazynach. Wspomagana jest
przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia.
W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce
zajmuje kontrola fitosanitarna,
której celem jest zapobieganie
rozprzestrzenianiu i przenoszeniu

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl

się szkodników i patogenów roślin
oraz produktów roślinnych przez
granice państwowe. Dyrektywa
2009/128/WE narzuca obowiązek
wprowadzenia zasad integrowanej
ochrony roślin do powszechnej praktyki od 1 stycznia 2014 r. oraz zobowiązuje kraje członkowskie UE do
wspierania warunków koniecznych
do wdrożenia integrowanej ochrony
roślin, w tym zapewnienia rolnikom
dostępu do usług doradczych, co
oznacza wzrost zapotrzebowania
na profesjonalną kadrę doradców
w zakresie ochrony roślin i kontroli
fitosanitarnej.

Absolwent posiada umiejętności
prawidłowego diagnozowania chorób i szkodników roślin, identyfikacji
agrofagów i organizmów pożytecznych oraz umiejętność wykonywania ekspertyz i opracowywania programów ochrony upraw zgodnie
z zasadami integrowanej ochrony
roślin. Ma uprawnienia do obrotu
i stosowania środków ochrony roślin. Zna zasady przeprowadzania
kontroli i wydawania świadectw
fitosanitarnych.

Zajęcia prowadzone są z użyciem
specjalistycznej aparatury do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników oraz
wykonywania zabiegów ochrony
roślin.

www.ogrodniczy.up.lublin.pl
WYDZIAŁ OGRODNICTWA
Uniwersytet
I ARCHITEKTURY
Przyrodniczy
KRAJOBRAZU
w Lublinie
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Ogrodnictwo to dziedzina nauki
zajmująca się hodowlą i uprawą roślin (sadowniczych, warzywnych,
zielarskich i ozdobnych), a także
terenami zieleni, w tym ich projektem, urządzeniem i pielęgnacją.
W programie nauczania duży nacisk położony jest na nowoczesne,
proekologiczne technologie uprawy, ochronę środowiska oraz zagadnienia marketingu , zarządzania
i ekonomiki ogrodnictwa.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej
technologii produkcji ogrodniczej,

36
36
36

OGRODNICTWO

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia,
fizyka i astronomia, informatyka
lub geografia
zagospodarowania terenów zieleni, zarządzania i organizacji pracy
w przedsiębiorstwie ogrodniczym
oraz eko-turystyki - co zostaje pogłębione na specjalnościach.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•

produkcja ogrodnicza (s, n)

•

tereny zieleni i dekoracje
roślinne (s, n)

•

ochrona roślin i środowiska
przyrodniczego (tylko
I stopień s)

•

zarządzanie w ogrodnictwie
(s)

•

ekoturystyka (s)

•

doradztwo ogrodnicze
(tylko II stopień s, n)

•

aerobiologia stosowana
(tylko II stopień s)

•

analityka i diagnostyka
w ogrodnictwie
(tylko II stopień s)

Uniwersytet
WYDZIAŁ OGRODNICTWA
Przyrodniczy w Lublinie
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / TEL. 81 445 65 05

ZIELARSTWO
I TERAPIE ROŚLINNE
Zielarstwo to dział wiedzy zajmujący
się identyfikacją, hodowlą, uprawą,
zbiorem i badaniem roślin mających
zastosowanie w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce, dietetyce. Obejmuje
także zagadnienia związane z przygotowaniem leczniczych surowców
roślinnych, a także ich przetwórstwem i przechowywaniem. Proces
uprawy, zbioru oraz przerobu roślin
podporządkowany jest wykorzystaniu otrzymanego surowca w przemyśle farmaceutycznym, perfumeryjno
– kosmetycznym, spożywczym oraz
w gospodarstwie domowym.

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka lub
geografia
Surowce i preparaty ziołowe wykorzystywane są też w tzw. terapiach
roślinnych, takich jak: fitoterapia,
hortiterapia, dietoterapia, apiterapia,
fungiterapia, fizjoterapia i innych terapiach naturalnych.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I stopnia

Niestacjonarne (n) I stopnia
biochemia, fizjologia roślin, genetyka i hodowla). Zna wymagania środowiskowe oraz zasady agrotechniki, zbioru i przerobu ziół. Ma wiedzę
z zakresu: analityki laboratoryjnej,
standaryzacji i oceny jakości surowców roślinnych, obrotu oraz sprzedaży ziół i preparatów ziołowych,
a także wykorzystania wymienionych
produktów w terapiach roślinnych.

Jednym z najważniejszych zagadnień jest wysoka jakość surowców
i preparatów ziołowych, decydująca
o powodzeniu prowadzonej terapii,
co wiąże się z zapotrzebowaniem na
profesjonalną kadrę doradców w zakresie pozyskiwania i przetwarzania
surowców zielarskich.
Absolwent posiada wiedzę o roślinach zielarskich (botanika farmaceutyczna) oraz ich podstawowych
funkcjach życiowych (fitochemia,
www.ogrodniczy.up.lublin.pl
WYDZIAŁ OGRODNICTWA
Uniwersytet
I ARCHITEKTURY
Przyrodniczy
KRAJOBRAZU
w Lublinie
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GEODEZJA
I KARTOGRAFIA

Geodezja i kartografia jako kierunek
łączy w sobie nauki techniczne oraz
nauki o ziemi. Kształcą się na nim specjaliści w zakresie szeroko rozumianej
geodezji obejmującej m.in. wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną
obsługę obiektów inżynieryjnych
i przemysłowych.

Specjalność geodezja rolna i wycena
nieruchomości pozwala na zdobycie wiadomości z ewidencji gruntów
i budynków, podstaw prawnych funkcjonowania katastru, zasad zakładania
ewidencji gruntów i jej modernizacji,
gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich oraz metod i technik
wyceny nieruchomości.

Studia przygotowują do prowadzenia
działalności inżynierskiej w zakresie
geodezji, kartografii oraz systemów
informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami
pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników
tych pomiarów i ich wykorzystania.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, biologia, geografia
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FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I stopnia

SPECJALNOŚCI
•

geodezja rolna i wycena
nieruchomości (s)

INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA

dziekanat.wip@up.lublin.pl

Inżynieria bezpieczeństwa to dziedzina wiedzy zajmująca się metodami
i środkami racjonalnej, techniczno-organizacyjnej działalności człowieka, której celem jest umożliwienie
ludziom, obiektom i organizacjom
bezpieczeństwa ich funkcjonowania.
Wyróżniamy tutaj: inżynierię bezpieczeństwa technicznego (projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja
i likwidacja obiektów technicznych,
by w racjonalny sposób zminimalizować możliwość i rozmiar negatywnego oddziaływania na otoczenie),
bezpieczeństwa cywilnego oraz
bezpieczeństwa pracy (zajmują się
niedopuszczaniem do powstawania
szkód, gdy mamy już do czynienia
z awarią oraz określaniem zasad bezpiecznej eksploatacji obiektów).
Absolwent zdobędzie wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz
specjalistyczną z zakresu inżynierii
bezpieczeństwa, a w szczególności
z obszaru bezpieczeństwa maszyn,
konstrukcji i instalacji procesowych.
Umie projektować i monitorować

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I stopnia
stan i warunki bezpieczeństwa, dobrać odpowiednie metody i wykonać
studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego,
wykonać analizę ryzyka, określić
prawdopodobieństwo uszkodzeń
układów i systemów, wyznaczyć
poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Studia przygotowują
również do organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych, kontrolowania warunków pracy i standardów
bezpieczeństwa, prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków oraz dokumentacji związanej
z bezpieczeństwem.

www.wip.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
INŻYNIERII PRODUKCJI
w Lublinie
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Kierunek przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad
procesami technologicznymi oraz
aparaturą procesową w zakładach
przetwórstwa rolno-spożywczego
i innych.
Absolwent rozumie podstawy inżynierii produktu, zasady projektowania procesów i aparatów, zna
nowoczesne aparaty i maszyny procesowe oraz systemy automatyki
i miernictwa przemysłowego. Szeroki
zakres wiedzy związany z: przetwórstwem materiałów biologicznych,
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INŻYNIERIA CHEMICZNA
I PROCESOWA

eksploatacją maszyn i transportem
wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego,
pozwoli mu na poprawne zaprojektowanie i wykorzystanie procesów
chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach.
Wykorzystanie wiedzy fizykochemicznej i matematycznej umożliwi
prawidłowe wyznaczenie i dobranie
parametrów procesów przetwórczych materiałów biologicznych.
Z kolei zagadnienia energetyczne
oraz modelowanie reakcji chemicznych i biochemicznych, można
wykorzystać do ekonomicznego

Uniwersytet
Przyrodniczy
w Lublinie
WYDZIAŁ INŻYNIERII
PRODUKCJI
/ TEL. 81 531 96 63

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, biologia, geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I stopnia

Niestacjonarne I stopnia
i energooszczędnego przetwórstwa
wspomnianych materiałów.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO
Kierunek inżynieria przemysłu spożywczego poprzez interdyscyplinarny charakter umożliwia absolwentom
pracę w różnych gałęziach produkcji,
a szczególnie tych, które realizują
zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Studia przygotowują do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa
spożywczego i produkcji pasz. Absolwenci posiadają zaawansowaną
wiedzę i umiejętności w zakresie
projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych
wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym i paszowym. Ponadto
są przygotowani do podejmowania
decyzji i twórczego rozwiązywania
problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułami rolno-spożywczymi.

dziekanat.wip@up.lublin.pl

Możliwe miejsca pracy są związane z przemysłem spożywczym oraz
przedsiębiorstwami produkcyjnymi,
jednostkami usługowymi i doradczymi przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także jednostkami
gospodarczymi i administracyjnymi, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna,
informatyczna oraz umiejętności
organizacyjne.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
do wyboru: matematyka, fizyka
i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia
Niestacjonarne (n) I i II stopnia

www.wip.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
INŻYNIERII PRODUKCJI
w Lublinie
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TECHNIKA ROLNICZA
I LEŚNA

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE

SPECJALNOŚCI

język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, biologia, geografia

•

inżynieria żywności (s, n)

•

technika motoryzacyjna
i energetyka (s, n)

•

odnawialne źródła energii
i ekoenergetyka (s, n)

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia
Studenci kierunku technika rolnicza
i leśna zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych
na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej.
O WYDZIALE
Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni
komputerowych ze specjalistycznym
oprogramowaniem.

Absolwent jest przygotowany do
posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu biosystemów
i układu: gleba - maszyna - roślina, umożliwiającą formułowanie
i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką
żywnościową, poza żywnościową
produkcją surowcową rolnictwa,
infrastrukturą wsi oraz gospodarką
leśną.

Mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności pracując w studenckich kołach
naukowych.
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TRANSPORT

dziekanat.wip@up.lublin.pl

FORMA STUDIÓW

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE

Stacjonarne (s) I stopnia

Niestacjonarne (n) I stopnia

język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, biologia, geografia
Kierunek przygotowuje do realizacji
zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością
przewozową, spedycyjną, obsługowo
- naprawczą i inwestycyjną.
Absolwent jest przygotowany merytoryczne i praktycznie do realizacji
zadań w zakresie inżynierii środków
transportowych, ich eksploatacji
i napraw, inżynierii ruchu oraz analizy
systemów transportowych.

SPECJALNOŚCI
•

transport żywności (s, n)

•

logistyka transportu (s, n)

MIEJSCA PRAKTYK ZAWODOWYCH
ORAZ MOŻLIWOŚCI PÓŹNIEJSZEJ PRACY TO M.IN.:
•

jednostki eksploatacji transportu samochodowego, szynowego
i lotniczego,

•

zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu,

•

jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, szynowego
i lotniczego,

•

zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa spedycyjne.

www.wip.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
INŻYNIERII PRODUKCJI
w Lublinie
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REKRUTACJA
dyplom z tytułem zawodowym
inżyniera z kierunków pokrewnych

Podstawowym celem kształcenia na
kierunku jest przygotowanie kadry
pracowniczej dla dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do
transportu żywności oraz procesów
logistycznych towarzyszących zagadnieniom transportowym.

TRANSPORT
W INŻYNIERII PRODUKCJI

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne II stopnia

Niestacjonarne II stopnia
rolno-spożywczego. Będzie posiadał
umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami w celu rozwiazywania problemów w zakresie
organizacji, projektowania i nadzorowania procesów logistycznych.

Absolwent kierunku transport w inżynierii produkcji będzie posiadał
wykształcenie w zakresie nowoczesnego transportu i organizacji procesów transportowych z uwzględnieniem rolnictwa i przemysłu

SPECJALNOŚCI
•

transport żywności (s, n)

•

logistyka transportu (s, n)
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ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

dziekanat.wip@up.lublin.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji
to kierunek umożliwiający studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny
z umiejętnościami menedżerskimi
z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, biologia, geografia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne (s) I i II stopnia

Niestacjonarne (n) I i II stopnia

SPECJALNOŚCI
•
•

inżynieria zarządzania
produkcją i usługami
(s, n)

zarządzanie i inżynieria
przetwórstwa spożywczego
(s, n)

Studia rozwijają umiejętności menedżerskie i przygotowują do rozwiązywania zagadnień z wybranego
zakresu inżynierii produkcji, w tym:
projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów
i systemów zarządzania, doboru

i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami
i kapitałem, zarządzania kosztami,
marketingu, logistyki, zarządzania
inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii
zarządzania i finansów, transferu
technologii i innowacyjności.

www.wip.up.lublin.pl
Uniwersytet
WYDZIAŁ
Przyrodniczy
INŻYNIERII PRODUKCJI
w Lublinie
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WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
UL. SKROMNA 8, LUBLIN

Biotechnologia to kierunek dający
możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych
ze szczególnym uwzględnieniem
technologii i współczesnych metod
biologii eksperymentalnej. Na I stopniu do wyboru dwa bloki tematyczne: biologiczne lub technologiczne
aspekty biotechnologii. II stopień
oferuje specjalizacje w zakresie biotechnologii: roślin, zwierząt, żywności i leków, przemysłowej i środowiska. Oferowane praktyki zawodowe
mają na celu poznanie stosowanych

BIOTECHNOLOGIA

w przemyśle, ochronie zdrowia
i ochronie środowiska metod biotechnologicznych i są realizowane
m.in. w laboratoriach, instytutach
badawczych, zakładach przetwórstwa spożywczego.
Absolwent posiada wiedzę z biotechnologii stosowanej w przemyśle
spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska;
zdobywa umiejętność projektowania
bioprocesów i bioproduktów.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia,
chemia, matematyka, informatyka,
fizyka i astronomia

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia
Niestacjonarne wieczorowe
I stopnia
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DIETETYKA
UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru:
chemia, matematyka, biologia,
fizyka i astronomia, geografia,
informatyka

Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi
i biochemicznymi oraz technologii
gastronomicznych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
Jest przygotowany do prowadzenia
badań w dziedzinie żywienia oraz

dziekanat.nzb@up.lublin.pl

kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji
potraw. Zna podstawy marketingu,
prawa żywnościowego oraz prawa
i ekonomiki w ochronie zdrowia.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I stopnia
Niestacjonarne I stopnia

W trakcie studiów realizowane są
praktyki zawodowe w szpitalach,

zakładach żywienia zbiorowego,
pensjonatach, hotelach, szkołach,

zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny itp.

www.foodscience.up.lublin.pl
WYDZIAŁ NAUK
Uniwersytet
O ŻYWNOŚCI
Przyrodniczy
I BIOTECHNOLOGII
w Lublinie
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UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: chemia,
matematyka, biologia, fizyka i
astronomia, geografia, informatyka

FORMA STUDIÓW

GASTRONOMIA
I SZTUKA KULINARNA

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe
w placówkach branży HoReCa,
tj. restauracje, bary, punkty gastronomiczne w placówkach
handlowych, hotelowych, stołówki oraz w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt
gastronomiczny itp.

Stacjonarne I stopnia

Niestacjonarne I stopnia
Kierunek umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności
z zakresu sztuki przygotowywania
i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami
prowadzącymi działalność gastro-

nomiczną. Treści kształcenia zawarte
w programach nauczania dotyczą
zarówno tradycyjnych aspektów
procesu świadczenia usług gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się
potrzeb konsumentów.

w firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych
i specjalizujących się w sprzedaży
aparatury i wyposażenia dla tych
obiektów. Uzyskana wiedza umożliwia również prowadzenie własnej
działalności w branży HoReCa.

Absolwent tego kierunku to specjalista posiadający wszechstronną
wiedzę, umiejętności i kompetencje
umożliwiające zatrudnienie w obiektach gastronomicznych i gastronomiczno - hotelarskich na każdym
szczeblu ich organizacji, jak również

48

Uniwersytet
WYDZIAŁ NAUK
Przyrodniczy
O ŻYWNOŚCI
w Lublinie
I BIOTECHNOLOGII / TEL. 81 462 33 88

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

dziekanat.nzb@up.lublin.pl

Praktyki zawodowe są przewidziane w zakładach przetwórczych, jednostkach żywienia
zbiorowego, laboratoriach, hurtowniach z artykułami spożywczymi i innych.

UWZGLĘDNIANE
PRZEDMIOTY MATURALNE
język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: chemia,
matematyka, biologia, fizyka
i astronomia, geografia,
informatyka

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia

Niestacjonarne I i II stopnia
Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek integrujący wiedzę
z zakresu chemii żywności oraz nauk
technologicznych, żywieniowych
i ekonomicznych.

Studia przygotowują technologów
i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, placówek badawczych – specjalistów w zakresie
przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.
Na studiach I stopnia student ma do
wyboru dwa bloki tematyczne: technologia żywności i żywienie człowieka. Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynier
technologii żywności opracowuje
i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości, estetycznie opakowanych, smacznych,
zdrowych. Na studiach drugiego
stopnia kierunek oferuje do wyboru sześć specjalizacji takich jak:

żywność pochodzenia zwierzęcego w technologii i żywieniu,
żywność pochodzenia roślinnego
w technologii i żywieniu, bioaktywne
składniki w żywności i żywieniu, analiza żywności, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, żywienie człowieka.

O WYDZIALE
Studenci organizują ciekawe
projekty i wyjazdy m.in. w ramach
kół naukowych Technologów Żywności, Biotechnologów „BIOM”,
Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności.
Wydział wysoki nacisk kładzie na
współpracę z przemysłem. Zajęcia
odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach.

www.foodscience.up.lublin.pl
WYDZIAŁ NAUK
Uniwersytet
O ŻYWNOŚCI
Przyrodniczy
I BIOTECHNOLOGII
w Lublinie
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Praktyki w wymiarze 120 godzin
planowane są w przypadku studiów stacjonarnych na drugim roku studiów, pod koniec
3 semestru, zaś w przypadku
studiów niestacjonarnych po
drugim roku studiów w okresie
wakacyjnym.

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
I DIETETYKA

REKRUTACJA
dyplom z tytułem zawodowym
licencjata lub inżyniera z kierunków
pokrewnych, w programie studiów
musi znaleźć się przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka
Na kierunku żywienie człowieka
i dietetyka główny nacisk położony
jest na wykształcenie specjalisty po-

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne II stopnia

Niestacjonarne II stopnia
trafiącego wykorzystać wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego
oraz chorego, zarówno w działaniach
praktycznych, jak również w edukacji
grupowej i indywidualnej, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej
i uregulowań prawnych. Znajdujące
się w programie studiów przedmioty
technologiczne pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej
produkcji, przetwarzania oraz zapewniania jakości żywności.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach zajmujących
się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia
człowieka, domach opieki społecznej i placówkach świadczących
usługi żywieniowe oraz instytutach
naukowo-badawczych i ośrodkach
badawczo-rozwojowych.
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Uniwersytet
WYDZIAŁ NAUK
Przyrodniczy
O ŻYWNOŚCI
w Lublinie
I BIOTECHNOLOGII / TEL. 81 462 33 88

STUDIA
DOKTORANCKIE

DZIEDZINA
NAUK ROLNICZYCH
- na Wydziale Agrobioinżynierii
dyscypliny: agronomia, ochrona
i kształtowanie środowiska
- na Wydziale Biologii
i Hodowli Zwierząt
dyscyplina: zootechnika
- na Wydziale Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu
dyscyplina: ogrodnictwo
- na Wydziale Inżynierii Produkcji
dyscyplina: inżynieria rolnicza
- na Wydziale Nauk o Żywności
i Biotechnologii (WNoŻiB)
dyscyplina: technologia
żywności i żywienia

 dają możliwość uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia
(stopnia naukowego doktora),

 prowadzone na sześciu wydziałach,
 studia stacjonarne,
 4 lata / 8 semestrów,
 prowadzone także w języku angielskim (za wyjątkiem WNoŻiB).

MOŻLIWOŚCI
STYPENDIALNE
 stypendium doktoranckie,
 zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
 stypendium doktorskie,
 stypendium socjalne,

DZIEDZINA
NAUK WETERYNARYJNYCH
- na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej

 stypendium dla najlepszych doktorantów,
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (niezależnie
od dochodu),

 zapomogi,
 doktorant na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się
również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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W uczelnianym Centrum Kształcenia Ustawicznego możesz zdobyć nowe umiejętności. Studia podyplomowe
i kursy to propozycja dla wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i aktualizować wiedzę,
jak również dla tych, którzy planują zdobycie nowego
zawodu.

OFERUJEMY

Szczegółowych
informacji udziela:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Głęboka 31, pok. 126
tel. 81 445 66 30

e-mail: cku@up.lublin.pl
www.cku.up.lublin.pl
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nowoczesne programy nauczania,



doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną,



interesujące, interaktywne zajęcia,



nacisk na praktykę,



atrakcyjne ceny na rynku studiów podyplomowych.

KURSY
DOKSZTAŁCAJĄCE


sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków



językowe: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski



szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship



masażu sportowego i relaksacyjnego koni



podstawowy sędziego w dyscyplinie
sportowe rajdy konne



lonżowanie koni I i II stopnia

Studia podyplomowe
przeznaczone
są dla osób
posiadających dyplom
licencjata,
inżyniera
lub magistra.

STUDIA PODYPLOMOWE
 Analityka i Bezpieczeństwo Żywności

 Radiologia Weterynaryjna

 Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska

 Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków

 Aranżacje Florystyczne
 Architektura Wnętrz Ogrodowych
i Krajobrazowych

 Diagnostyka Molekularna

Nierolniczych

 Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób
Psów i Kotów

 Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem
Zdrowotnym Żywności

 Genetyka Sądowa

 Zarządzanie Potencjałem Turystycznym

 Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich

 Zarządzanie Systemami Środowiska

 Innowacyjna Biogospodarka

 Zoopsychologia

 Integrowana Produkcja Roślin

 Żywienie Człowieka i Dietetyka

 Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
 Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami
Zoopsychologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Kandydat wybiera język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru z proponowanych
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NYCH

FIZYKA
I ASTRONOMIA

Agrobiznes
Architektura krajobrazu*
Behawiorystyka zwierząt
Bioinżynieria
Biologia
Biotechnologia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo żywności
Dietetyka
Ekonomia
Gastronomia i sztuka kulinarna NOWOŚĆ
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo**
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Transport
Turystyka i rekreacja
Weterynaria***
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i terapie roślinne
Zootechnika

CHEMIA

PRZEDMIOT

KIERUNEK
STUDIÓW

BIOLOGIA
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Uniwersytet
Przyrodniczy
wodręcznego,
Lublinie ** + sprawdzian z kontaktu z koniem, *** obowiązkowo: biologia + chemia
* + egzamin praktyczny
z rysunku

Więcej szczegółów i dokładne
opisy kierunków studiów
znajdziesz na stronie internetowej:

www.up.lublin.pl/kandydat
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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WYKSZ

www.up.lublin.pl

KONTAKT: 81 445 66 45
rekrutacja@up.lublin.pl

www.facebook.com/up.lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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