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Kierunek  
EKONOMIA
Kierunek wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz 
wykształcania ekonomicznego - również unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki 
żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczel-
niach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwen-
tom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 6 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: l icencjat

Młodzież podejmująca studia pierwszego stopnia (licencjackie) na tym kierunku zdobywa wykształcenie w dziedzi-
nie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, bankowości, prawa gospodar-
czego, polityki rolnej UE.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują 
wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi 
i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofer-
cie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE: MSC IN AGRI-FOOD 
ECONOMICS AND TRADE

• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne
• Język w ykładow y: angielski

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe 
• Insty tucje administracj i centralnej i  lokalnej , agencje płatnicze
• Jednostki doradcze i konsult ingowe
• Insty tucje f inansowe i rachunkowe 
• Prowadzenie własnego biznesu



Kierunek  
FINANSE 
I RACHUNKOWOŚĆ
Społeczeństwo i gospodarka nieustannie się zmieniają. Wyzwaniem jest opracowanie formuły rozwoju społecz-
no-gospodarczego, która sprosta aktualnym wyzwaniom, takim jak np. postępujące zmiany klimatyczne. Rosnąca 
świadomość społeczeństw oraz wymogi zrównoważonego rozwoju wymuszają korektę klasycznych modeli ekono-
micznych. Dostarczanie konkurencyjnych cenowo towarów i usług, które jest podstawowym priorytetem przedsię-
biorstw, musi być powiązane ze zmniejszaniem skutków ekologicznych i intensywności wykorzystywania zasobów 
naturalnych. Dowiedz się jak będzie wyglądać w przyszłości wzrost gospodarczy, konsumpcja czy inwestowanie, jakie 
zmiany będą zachodzić w sektorze finansowym i na rynku pracy, jakie warunki muszą być spełnione aby zapewnić dobro-
byt społeczeństwu czy co zrobić by odnieść sukces w biznesie. Poznaj nowe trendy w ekonomii i finansach. Efektywnie za-
rządzaj zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Doradzaj jak odnaleźć się na rynkach coraz bardziej wspieranych 
przez nowoczesne technologie. Zarządzaj kapitałem jutra.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 6 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: l icencjat

Studenci podejmujący studia na tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, 
finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, 
rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie 
uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach 
o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej 
i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe 
pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 4 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
• Ty tuł zawodow y: magister

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przedsiębiorstwa (szczególnie dział y księgowości)
• Banki i  insty tucje f inansowe (agencje płatnicze)
• Firmy ubezpieczeniowe
• Firmy konsult ingowe
• Doradztwo f inansowe
• Własna działalność gospodarcza



Świat się zmienia. Prognozuje się, że w 2050 roku 70% ludności na świecie będzie mieszkało 

w miastach        , co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a liczba ludności na Ziemi 

wzrośnie o kolejne 40%. Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, zarządzanie 

danymi i sztuczną inteligencją w celu usprawnienia procesów produkcyjnych - to nasza 

przyszłość. Mieszkańcy będą potrzebowali inteligentnie zaprojektowanych miast, dostępu 

do wartościowego jedzenia       oraz umiejętnego korzystania z zasobów naturalnych, które są 

źródłem dobrostanu psychicznego. W tych wszystkich dziedzinach potrzebni będą eksperci, a na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już dziś znajdziesz kierunki przygotowujące do zawodów 

przyszłości.

Elektroniczna rejestracja 
rusza od 1 czerwca br.   
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