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Dla kandydatów z tzw. starą maturą
postępowanie kwalifikacyjne na studia 

I stopnia 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. 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą
elektroniczną za pomocą systemu IRK.

Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia
aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), 

a także jest jedynym źródłem przekazywania
kandydatowi informacji o wyniku postępowania

rekrutacyjnego.

LEŚNICTWO

kierunek z przyszłością
studia stacjonarne I stopnia

i niestacjonarne I stopnia

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl
 

Wydział Agrobioinżynierii:
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

REKRUTACJA

CO ZDAWAĆ NA MATURZE?
Przedmioty do wyboru:

Biologia, Matematyka, Chemia, 
Fizyka i astronomia, Geografia, 

Wiedza o społeczeństwie.

 
 



DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ LEŚNICTWO?

Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje
merytorycznie i praktycznie absolwentów 

do prac z zakresu:
gospodarki leśnej i ochrony środowiska,

projektowania, urządzania, organizowania 
i zarządzania gospodarstwem leśnym

zgodnie z zasadami ochrony środowiska,
prawami przyrody z wykorzystaniem

różnorodnych funkcji lasu. 

stacjonarne 3,5 roku (7 semestrów),
niestacjonarne 4 lata (8 semestrów).

Studia inżynierskie trwają:

Gospodarka leśna,
Ochrona zasobów leśnych i środowiska,
Gospodarka łowiecka.

TRZY SPECJALNOŚCI:

PRZYKŁADOWE 
PRZEDMIOTY: 

 botanika leśna, gleboznawstwo leśne,
hodowla lasu, geodezja leśna, fitosocjologia

leśna, entomologia leśna, szkółkarstwo,
urządzanie lasu, biotechnologia leśna,

ochrona lasu, geomatyka leśna, edukacja
przyrodniczo-leśna, ornitologia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

sporządzania i realizacji planów
gospodarczych, ochronnych 

projektowania i realizacji
inżynieryjnego zagospodarowania
lasu,
prowadzenia nadzoru nad
wykonawstwem prac leśnych, 
doskonalenia poziomu technizacji prac
leśnych.

Absolwent jest przygotowany do:

        i finansowych w zakresie                                       
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,                                               

zajęcia terenowe i praktyczne,
samodzielne przeprowadzanie badań           
w trakcie zajęć,
praktyki obowiązkowe i
ponadprogramowe,

wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego    
i Rozwoju Kompetencji,
możliwość rozwijania pasji oraz
zainteresowań w kołach naukowych.

       staże i praktyki zagraniczne,

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

PERSPEKTYWY 
ZATRUDNIENIA

jednostki administracji Lasów
Państwowych,
parki narodowe i krajobrazowe, 
firmy związane z leśnictwem,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe,
instytucje państwowe związane 

centra edukacji przyrodniczo-leśnej.
       z ochroną środowiska,


