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Kierunek  
BIOLOGIA STOSOWANA
Rośnie świadomość powszechnego włączenia się w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Człowiek jest tylko 
jednym z wielu elementów biosfery i nie może obejść się bez przyrody. Dlatego działalność ludzka musi być zgodna 
z prawami przyrody i zintegrowana z naturą. Wymaga to podejmowania właściwych decyzji oraz świadomości oso-
bistego wpływu człowieka na środowisko. A świadomość przychodzi wraz z wiedzą, poznaniem zjawisk zacho-
dzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Kierunek biologia stosowana to kopalnia 
wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórki, organizmu, jak 
i ekosystemu. To poznawanie interakcji między zwierzętami i roślinami oraz zasad podnoszenia jakości środowi-
ska naturalnego. A wszystko to w połączeniu z nowoczesną technologią wykorzystywaną do celów związanych 
z ochroną środowiska. Wiedzę tę zdobywać można na różne sposoby: w terenie obserwując zachowania dzikich 
zwierząt i życie roślin, a także prowadząc prace laboratoryjne i eksperymentalne. Biologia stosowana jest kierun-
kiem, który oferuje miłośnikom przyrody wiele możliwości samorealizacji. Znajdują tutaj swoje miejsce zarówno 
studenci, którzy preferują odkrywanie i opisywanie otaczającego nas świata zwierząt i roślin, jak i ci, którzy poprzez 
pracę w laboratorium i prowadzenie eksperymentów chcą poszerzać wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich 
jak biochemia, genetyka czy fizjologia. Poznaj fascynujący świat zwierząt i roślin, dowiedz się jak dbać o środowisko 
naturalne i pomóż ratować bioróżnorodność ekosystemów, a także rozwijać wiedzę na temat podstawowych procesów 
biologicznych zachodzących w organizmach prowadząc prace eksperymentalne. Możesz wiele zrobić dla naszej planety.

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

Studia na kierunku biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biolo-
gicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin. Są atrakcyjną ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko 
rozumianą biologią. W ramach kierunku istnieje specjalność biologia stosowana.

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

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biologia stosowana mogą wybrać jeden 
z trzech atrakcyjnych zakresów: biologia zwierząt, biologia eksperymentalna, biologia roślin.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
• Laboratoria diagnostyczne
• Ogrody zoologiczne
• Parki krajobrazowe i parki narodowe
• Przedsiębiorstwa o prof i lu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym



Kierunek  
ZOOTECHNIKA
Dobrostan zwierząt to dbałość o nie same, a w konsekwencji ograniczanie niekorzystnych efektów środowisko-
wych hodowli zwierząt. To prawidłowe żywienie, które odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w prawidłowym 
rozwoju zwierząt czy ochronie przed chorobami. To również zapewnianie wysokiej jakości produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Dlatego istnieje potrzeba standaryzacji produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w jej intensywnych formach. 
Świat potrzebuje takich standardów ze względów bezpieczeństwa i konkurencji wynikających ze zwiększającej się 
populacji ludzi oraz poprzez wzgląd na dobro zwierząt. Poznawaj najnowsze osiągnięcia i trendy z zakresu hodowli 
zwierząt, wpływu diety na rozwój oraz ich dobrostan. Innowacyjne metody nauczania i znakomity kontakt z praktyką go-
spodarczą plasują już od trzech lat kierunek Zootechnika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na pierwszym miejscu 
w swojej kategorii Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy. Kierunek Zootechnika posiada również ocenę wyróżniającą 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
• Tr yb studiów: stacjonarne (S) i  niestacjonarne (NS)
• Ty tuł : inżynier

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli 
i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekono-
miczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. 
Studia pierwszego stopnia realizowane są w dwóch zakresach: hodowla zwierząt lub hodowla zwierząt wolnożyjących 
i amatorskich.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• Czas tr wania: 3 semestr y
• Tr yb studiów: stacjonarne (S) i  niestacjonarne (NS)
• Ty tuł zawodow y: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia kierunku Zootechnika pogłębiają wie-
dzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalizacji w następujących zakresach: hodowla 
i genetyka zwierząt (S lub NS), żywienie zwierząt (S lub NS), hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich (S lub 
NS), hipologia (S).

 PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Prowadzenia ferm chowu i hodowli zwierząt
• Administracja rządowa i  samorządowa związana z rolnictwem
• Doradztwo rolnicze, w y twórnie pasz, nadzór hodowlany i służby inseminacyjnych
• Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pocho-

dzenia zwierzęcego



Kierunek  
WETERYNARIA
Niezależnie od tego, czy pies, kot, ptaszek, koza czy rybka – ludzie lubią żyć w towarzystwie zwierząt. W ponad po-
łowie domów w Polsce znajduje się jakieś zwierzę. Dzieje się tak, gdyż zwierzęta domowe czynią nas szczęśliwszymi 
i pomagają nam utrzymać dobrą kondycję. Warto jednak pamiętać, że w kontaktach ze zwierzętami lepiej jest się 
posługiwać rozumem niż tylko sercem. Kierunek weterynaria umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania 
organizmów zwierzęcych i dokonywania oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegania, rozpoznawania i leczenia cho-
rób zwierząt. Przekazywana wiedza dotyczy zarówno zwierząt hodowlanych, jak i towarzyszących. Kochasz zwierzęta 
i nie wyobrażasz sobie bez nich życia? Od dzieciństwa masz zamiłowanie do zwierząt i pragniesz im pomagać? Zostań 
lekarzem weterynarii. 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
• Czas tr wania: 11 semestrów
• Tr yb studiów: stacjonarne 
• Ty tuł zawodow y: lekarz weter ynari i

Kierunek obejmuje interesującą ofertę studiów dla osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką 
weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Umożliwia zdobycie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych na 
temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu nauk 
weterynaryjnych. Program kierunku obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in. produkcji 
zwierzęcej, nauk klinicznych czy higieny żywności.

 PERSPEKTYWY PO STUDIACH
• Przychodnie weter ynar yjne
• Inspekcja weter ynar yjna
• Własna działalność weter ynar yjna
• Laboratoria diagnostyczne
• Produkcja i dystr ybucja weter ynar yjnych produktów leczniczych



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.
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