
2014   

PRAKTYCZNE 
WYKSZTAŁCENIE 



  7   wydziałów  

33 kierunki  

63   specjalności 

10 000  studentów 

58 000  absolwentów 

 

1 700 pracowników 

800    pracowników naukowych 

FAKTY I LICZBY  

70  lat tradycji 



NASZA MISJA 

Kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka 

Zdrowie, zdrowy styl życia 

Techniki, technologie i organizacja 

wytwarzania żywności 



NASZA MISJA, A PROWADZONE KIERUNKI  

technologia żywności i żywienie 

człowieka,  

biotechnologia,  

biologia,  

technika rolnicza i leśna,  

zarządzanie i inżynieria produkcji,  

zootechnika,  

towaroznawstwo,  

rolnictwo,  

ogrodnictwo,  

ekonomia,  

edukacja techniczno-informatyczna,  

bezpieczeństwo i higiena pracy,  

weterynaria, inżynieria chemiczna i 

procesowa,  

inżynieria bezpieczeństwa,  

ochrona roślin i kontrola 

fitosanitarna,  

behawiorystka zwierząt,  

agrobiznes 

Inżynieria przemysłu spożywczego 

 Zdrowie i zdrowy styl życia 

 Kształtowanie i ochrona środowiska 

Techniki, technologie i organizacja    

wytwarzania żywności 

 

turystyka i rekreacja,  

weterynaria,  

zootechnika,  

 

 

 

dietetyka,                                      

bezpieczeństwo żywności,  

hipologia i jeździectwo,                   

 

inżynieria środowiska, 

architektura krajobrazu,  

gospodarka przestrzenna, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrona środowiska,  

technika rolnicza i leśna,  

rolnictwo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leśnictwo,  

bioinzynieria,  

ogrodnictwo 

 

zielarstwo i terapie roślinne 



STUDIA II STOPNIA 

w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

trwają 5,5 roku (11 semestrów) Weterynaria. 

STUDIA I STOPNIA 

STUDIA III STOPNIA 

POZIOMY KSZTAŁCENIA  

                                        trwają 3,5 roku (7 semestrów)  

kończą się  tytułem zawodowym inżyniera lub 3 lata  

(6 semestrów) kończą się tytułem zawodowym licencjata. 

                                  trwają 1,5 roku (3 semestry)  

lub 2 lata (4 semestry)  kończą się tytułem zawodowym  

magistra inżyniera lub magistra. 

                                   trwają 4 lata (8 semestrów)                  

umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora. 



WYDZIAŁY 

Wydział Agrobioinżynierii  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt  

Wydział Inżynierii Produkcji  

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii  

Wydział Nauk Rolniczych  



Wydział  
Agrobioinżynierii 

www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl    

 

•   agrobiznes 

•   bioinżynieria 

•   ekonomia  

•   gospodarka przestrzenna   

•   inżynieria środowiska  

•   leśnictwo 

•   rolnictwo  

•   towaroznawstwo 

•   turystyka i rekreacja 

 

KIERUNKI STUDIÓW: 



Wydział  

Medycyny Weterynaryjnej  

www.weterynaria.up.lublin.pl 

 

• weterynaria 

KIERUNKI STUDIÓW: 



Wydział  

Biologii i Hodowli Zwierząt  

www.biologia.up.lublin.pl 

 

• zootechnika    

• ochrona środowiska    

• biologia 

• bhp 

• bezpieczeństwo żywności  

• hipologia i jeździectwo  

• behawiorystyka zwierząt 

KIERUNKI STUDIÓW: 



Wydział  
Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu 

www.ogrodnictwo.up.lublin.pl 

 

• architektura krajobrazu 

• ogrodnictwo   

• ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

• zielarstwo i terapie roślinne 

KIERUNKI STUDIÓW: 



www.wip.up.lublin.pl 

 

• technika rolnicza i leśna    

• zarządzanie i inżynieria produkcji 

• edukacja techniczno-informatyczna    

• geodezja i kartografia    

• transport 

• inżynieria chemiczna i procesowa    

• inżynieria bezpieczeństwa  

• Inżynieria przemysłu spożywczego 

Wydział  

Inżynierii Produkcji  

KIERUNKI STUDIÓW:  



Wydział  

Nauk o Żywności  

i Biotechnologii   

• technologia żywności i żywienie człowieka 

• biotechnologia    

• dietetyka 

• żywienie człowieka i dietetyka 

• gastronomia i sztuki kulinarne 

www.foodscience.up.lublin.pl 

 

KIERUNKI STUDIÓW: 



Wydział  

Nauk Rolniczych  
w Zamościu  

www.wnr.up.lublin.pl 

 

• rolnictwo    

• biologia 

KIERUNKI STUDIÓW: 



Warunki studiowania 



Dane za:  INFORMACJA o wynikach 

rekrutacji na studia na rok 

akademicki 2011/2012  w uczelniach 

nadzorowanych przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego  oraz 

uczelniach niepublicznych. 

Popularność poszczególnych typów uczelni publicznych  

na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich w rekrutacji 2011/2012: 

 

• uczelnie techniczne 3,8 

• uczelnie rolnicze 3,6 

• uniwersytety 3,3 

• uczelnie ekonomiczne 2,7 

• uczelnie wychowania fizycznego 2,6 

• uczelnie pedagogiczne 2,5 

• państwowe wyższe szkoły zawodowe 1,9 

Siódma, najczęściej 
wybierana przez 

kandydatów na studia,  
uczelnia w Polsce!  



Biblioteka Główna 

przyjazna studentom! 

Długie godziny pracy, 

otwarty dostęp do 

książek, stanowiska 

komputerowe, szybkie 

zwracanie 

wypożyczonych 

materiałów, popularne 

podręczniki w 

kilkudziesięciu 

egzemplarzach. 

Inwestujemy w przyszłość  



Inwestujemy w przyszłość  

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego  

Nowych Technik i Technologii  

w Inżynierii Rolniczej 

Uczelnia konsekwentnie prowadzi program 

unowocześniania bazy dydaktycznej (nowe 

budynki i remonty). 



Plany dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej:  

Inwestujemy w przyszłość  



UCZELNIA NOWOCZESNA 

Wirtualny Dziekanat 

Studenci mogą korzystać 

z tzw. infokiosków, 

rozlokowanych na terenie 

uczelni. 



DODATKOWE KWALIFIKACJE  
DO ZDOBYCIA W TRAKCIE ZAJĘĆ 



PIERWSZE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE 

Organizujemy obowiązkowe praktyki dla wszystkich kierunków studiów 

oraz umożliwiamy odbycie praktyk ponadprogramowych.  



• Udział uczelni w programie Uczenie się przez całe życie – 
Erasmus. 
 

• Współpracę z firmami zagranicznymi oferującymi wyjazdy 
studentów i absolwentów na    praktyki, staże  
oraz do pracy sezonowej za granicą. 
 

• Pomoc studentom w realizacji   indywidualnych wyjazdów  
za granicę w celu odbycia praktyk i staży.  

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA 



Współpracujemy z firmami w krajach: Wielka Brytania, Stany 
Zjednoczone, Holandia, w ramach programów: 
 

• HOPS Labour Solutions 

• CONCORDIA 

• The OHIO Program 

• Universitas Staż Projekt (USP) 

• Proeftuin Zwaagdijk 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA 

PRAKTYKI, STAŻE I PRACA SEZONOWA  

dla studentów i absolwentów za granicą 



Stypendia: 

   - Rektora dla najlepszych studentów  

   -  Socjalne 

   -  Specjalne dla osób niepełnosprawnych 

   -  Inne (np.  Ministra za osiągnięcia w nauce) 

    

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA 

Zapomogi 
 

2000 miejsc w domach studenckich  
 



Życie studenckie  



PASJE SPOŁECZNE 

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 

RADA UCZELNIANA  

SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

MIESIĘCZNIK STUDENCKI RADAR  

Wspieramy pasje naszych studentów 



Wspieramy pasje naszych studentów 

PASJE NAUKOWE 

Kilkadziesiąt kół naukowych! 

Konferencje, wyjazdy studyjne, publikacje itd. 



Organizujemy całoroczne zajęcia z wychowania fizycznego, obozy zimowe i letnie oraz międzywydziałowe  
rozgrywki sportowe dla studentów. 
 

Wspieramy pasje naszych studentów 

PASJE SPORTOWE 

 Ośrodek żeglarski w Piasecznie 

     20 sekcji sportowych 

Sportowe spartakiady lat pierwszych 

Największe sukcesy na arenie krajowej, a także za granicą, studenci UP 
odnosili w koszykówce mężczyzn, pływaniu, ratownictwie wodnym, w 
sportach walki, kolarstwie górskim, ergometrze wioślarskim, tenisie 
stołowym, jeździectwie, piłce nożnej. 
 



CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE 

Nowoczesna kryta pływalnia 

Hala sportowa Sala fitness Sala sportów walki 

Ścianka 

wspinaczkowa 

Sala taneczna 

Sala ćwiczeń 

aerobowych Siłownia 



PASJE ARTYSTYCZNE 

Koncerty, wyjazdy zagraniczne 

Grand Prix Międzynarodowego 

Festiwalu w Malezji! 

Ambasador Województwa Lubelskiego! 

Koncertował  

w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli. 

CHÓR AKADEMICKI 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „JAWOR” 

Wspieramy pasje naszych studentów 



Więcej  
       

Zapraszamy do kontaktu! 

www.up.lublin.pl/kandydat  

rekrutacja@up.lublin.pl 

pytań?   
 


