
 

1  

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
                                           

                                        KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier archi-

tekt krajobrazu 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne 

i niestacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister inży-

nier architekt krajobrazu 

 

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy, 
z zakresu historii architektury i urbanistyki, sztuk pięk-

nych, projektowania obiektów architektury krajobrazu 
oraz w szerokim zakresie z botaniki, dendrologii i 

roślin ozdobnych, która jest niezbędna w procesie 
kreowania przestrzeni. Studenci nabierają umiejętności 

wykonywania rysunków odręcznych i wykorzystywania 
ich do studiów i analiz przestrzennych oraz przekazy-

wania informacji o zastanym lub projektowanym krajo-
brazie.Studia umożliwiają także poznanie specjalisty- 

cznych programów wspomagających proces projekto-
wania. 

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na 
drugim stopniu uzyskują wszechstronną wiedzę z zakre-

su projektowania przestrzennego w skali obszarów 
wiejskich, metropolii, aglomeracji i regionu, restytucji i  

ochrony krajobrazu, konserwacji i rewaloryzacji zabyt-
kowych założeń parkowych oraz budownictwa i tech-

nologii budowlanych. Student tego kierunku przygoto-
wywany jest do wykonywania prac inwetaryzacyjnych z 

wykorzystaniem elementów geoinformacji przestrzen-
nej, wykonuje opracowania studialne z zakresu oceny 

środowiska i krajobrazu niezbędne do działań plani-
stycznych, projektowych i realizacyjnych. 

Młodzież przygotowywana jest do tworzenia projektów spełniających wymagania techniczne, użytkowe i estetyczne, uwzględniających przepisy tech-

niczno-budowlane, poznaje metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zasady kształtowania środowiska przyrodniczego, a także me-
tody i technologie rekultywacji terenów zdegradowanych.  

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Pracownie projektowe 
 Firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni 

 Urzędy miast i gmin przy opracowaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 Jednostki związane z: ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych 
 Ogrody botaniczne i dendrologiczne 

 Prowadzenie własnej działalności w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem 
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Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu       www.woak.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                        www.rekrutacja.puls.edu.pl 

 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

                                           

                                        KIERUNEK MEDYCYNA ROŚLIN 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i nie-

stacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i nie-

stacjonarne 

 Specjalizacje: ochrona roślin 

ogrodniczych, ochrona roślin rolni-

czych, ochrona lasu 
 Tytuł zawodowy: magister inży-

nier 

Program studiów jest realizowany przy współpracy 

z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziałem 
Leśnym UPP. Dzięki temu studenci zdobywają kom-

pleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do wyko-
nywania zawodu „lekarza” roślin – rolniczych, ogrod-

niczych i leśnych. Utworzenie kierunku nastąpiło 
w związku z obowiązkiem stosowania od 1 stycznia 

2014 roku na terenie Unii Europejskiej integrowanej 
ochrony roślin (Dyrektywa 2009/128/WE). Obecnie 

kluczowe stało się dostarczenie konsumentom pro-
duktów roślinnych wolnych od chorób, szkodliwych 
mykotoksyn i pozostałości pestycydów. 

 
 

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający 

ją na drugim stopniu pogłębiają wiedzę przyrodniczą 
oraz zagadnienia związane z ochroną roślin ogrodni-

czych i rolniczych a także gospodarką leśną. Posiadają 
ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki fitosani-

tarnej. 

 
Kierunek interdyscyplinarny, który w unikatowy sposób łączy zagadnienia z zakresu diagnostyki chorób i ochrony roślin z aspektami prawnymi 

w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie. 

 

PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze i leśne 
 Firmy rejestrujące i dystrybuujące środki ochrony roślin 

 Instytucje doradcze i szkoleniowe 
 Jednostki administracji rządowej i pozarządowej 

 Instytuty badawcze, uczelnie, szkoły 
 Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie doradztwa rolniczego 
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Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu       www.woak.up.poznan.pl 
Więcej o rekrutacji:                                                        www.rekrutacja.puls.edu.pl 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

                                           

                                        KIERUNEK OGRODNICTWO 

 1  2  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 7 semestrów (S), 

8 semestrów (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i nie-

stacjonarne 

 Tytuł zawodowy: inżynier 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 Czas trwania: 3 semestry (S), 

4 semestry (NS) 

 Tryb studiów: stacjonarne i nie-

stacjonarne 

 Tytuł zawodowy: magister inży-

nier 

 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE 

 

MSC IN HORTICULTURE, 

SPECIALITY IN PLANT BREEDENG, 

SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

 Czas trwania: 3 semestry 

 Tryb studiów: stacjonarne 

 Język wykładowy: angielski 

 

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czte-

rech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać jed-
ną z czterech specjalności kształcenia: hodowla roślin i 

nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni,* ochrona 
roślin ogrodniczych, ogrodnictwo ogólne.*. Obok 

szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierun-
kowego, realizują także projekty, które prezentują 

podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach 
zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajo-

wych.  
 

*specjalności realizowane także w formie niestacjonarnej 

 

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego 

stopnia wszechstronną i poszerzoną wiedzę oraz umie-
jętności z zakresu produkcji ogrodniczej, projektowania 

owych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. 
Można wybrać jedną z pięciu specjalizacji: rośliny 

ozdobne i dendrologia, sadownictwo i szkółkarstwo, 
warzywnictwo i nasiennictwo, architektura ogrodów 

rolniczych, kształtowanie i ochrona krajobrazu 

Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekono-

micznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nowo-
czesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin leczniczych, 

ogrodnictwa zrównoważonego. 
 

 
PERSPEKTYWY PO STUDIACH 
 

 Szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych 
 Firmy związane z produkcja i dystrybucją nasion 

 Giełdy i centra ogrodnicze 
 Stacje doświadczalne i hodowlane 

 Marketing ogrodniczy i doradztwo 
 Jednostki administracji rządowej i samorządowej 

 Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni 
 Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa 
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WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

              
 

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), 

przeliczonych według zasady podanej w tabeli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania 1 1 Zasady przeliczania dotyczą egzaminu 

maturalnego według aktualnie obowiązu-
jących przepisów. Szczegółowe zasady 

przeliczania wyników matury zdawanej w 

latach 2002-2007 i matury międzynaro-

dowej znajdują się w części Szczegółowe 

zasady rekrutacji. 

 

Język polski 

 

podstawowy 1%=0,1 punktu 

 rozszerzony 

Język obcy nowożytny 
podstawowy 1% = 0,1 punktu 

 rozszerzony 

Przedmiot kierunkowy 
Jeden przedmiot  

do wyboru 

podstawowy 1% = 0,6 punktu 

rozszerzony 1% = 0,8 punktu 
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KIERUNEK  
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie 

„architektura krajobrazu” 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr 

 
 

 

  KIERUNEK  
MEDYCYNA ROŚLIN 

 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 
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  KIERUNEK  
OGRODNICTWO 

 

 

 

SPECJALNOŚCI: 

HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO* 

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI 

OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH* 
OGRODNICTWO OGÓLNE 
*specjalności realizowane tylko na studiach stacjonarnych 

 

 Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA 

 Skala punktowa - 0-100 punktów 

 Minimalny próg punktowy - 30 punktów 

 Maksymalna liczba punktów: 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ogrodnictwa” 

laureaci konkursu: Zielone Dyplomy w specjalności „ogrodnictwo” 

 Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób  

 Początek zajęć – semestr zimowy 

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele 

 Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 

 

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

 
 

 KIERUNEK 
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

 

SPECJALIZACJE: 

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU 

SZTUKA KSZTAŁTOWANIA OGRODÓW 

ZARZĄDZANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU 

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU 
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Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego 
z kierunkiem studiów drugiego stopnia.  

 Uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzami-

nu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę Wy-

działu. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kie-

runku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub inne-

go. 

 Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwen-

tów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia. 

 Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wy-

łącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt 

krajobrazu” lub „inżynier architekt”.  

  Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierun-

ku studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

Egzamin/test kwalifikacyjny obejmuje następujące przedmioty: 

1. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane 

2. Dendrologia 

3. Fizjografia 

4. Historia sztuki i architektury 

5. Zasady projektowania krajobrazu 
 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niesta-

cjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł. 

 

 

 KIERUNEK 
MEDYCYNA ROŚLIN 

 

SPECJALIZACJE: 

OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH 

OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH 

OCHRONA LASU 
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Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura 

krajobrazu, 

 Uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzami-

nu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę Wy-

działu. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kie-

runku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub in-

nego. 

 Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absol-

wentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego 

stopnia. 

  Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów 

kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co 

najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kie-

runku studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku: 

a) OGRODNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie 

na specjalizację magisterską - ochrona roślin ogrodni-

czych, 

b) ROLNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie 

na specjalizację magisterską - ochrona roślin rolniczych, 

c) LEŚNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie na 

specjalizację magisterską - ochrona lasu. 

Absolwenci innych kierunków studiów muszą przystąpić do eg-

zaminu kwalifikacyjnego z zakresu podstawowej wiedzy dotyczą-

cej chorób i szkodników roślin oraz chwastów.  

 

Warunkiem uruchomienie specjalizacji magisterskiej jest przyję-

cie kandydatów w liczbie nie mniej niż 15 osób.  

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy 

(niestacjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł. 
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  KIERUNEK 
OGRODNICTWO 

 

 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 

 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura 

krajobrazu, 

 uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzami-

nu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę Wy-

działu. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kie-

runku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub inne-

go. 

 kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może 

mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwen-

tów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia. 

 dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształ-

cenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co naj-

mniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. 

 

 

 

Egzamin/test kwalifikacyjny obejmuje następujące przedmioty: 

1. Dendrologia 

2. Nasiennictwo ogrodnicze 

3. Rośliny ozdobne 

4. Sadownictwo 

5. Warzywnictwo 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niesta-

cjonarne) 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł. 
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ZASADY REKRUTACJI 
 

 Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są 

jawne. 

 

 Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca  

z podsumowania:  
 wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura)  z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z  dwóch 

przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów, 

 wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytne-

go – 20% punktów.  
 

 Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2017 r. w turach, zgodnie 

 z terminarzem podanym na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT). 
 

 Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer 

jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej. 

 

 Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa 

 

 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty. 

 
 Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat UPP. 

 

 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.  

 
 Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandyda-

ta.  
 

 
 

 

 Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, 

wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 
 

 Na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (szczegóły Załącznik do Uchwały 

nr 379/2016 Senatu UPP) 

 
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 zawarte są w: 

Uchwale nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.  
       Uchwale nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r.  
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI 
 

 Przy kwalifikacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0 – 100.  

 

 Minimalna liczba punktów, uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.  

 

 Dla kandydatów zdających egzamin maturalny wg aktualnie obowiązujących przepisów, łączną punktację stanowi suma:  

 

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu kierunkowego, przeliczonego według zasady:  

a) poziom podstawowy 1% = 0,6 punktu,  

b) poziom rozszerzony 1% = 0,8 punktu; 

 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) przeli-

czonego według zasady: 1% = 0,1 punktu,  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) 

przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu. 

 

 Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005- 

 2007 lub „nową maturę” w 2002 roku, łączną punktację stanowi  

     suma:  

 wyniku egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu kierunkowego przeliczonego według zasady poziom podstawowy 1% = 0,6 

punktu i poziom rozszerzony 1% = 0,2 punktu,  

 wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) przeliczonego według zasa-

dy: 1% = 0,1 punktu,  

 wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) 

przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu.  

 Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny do roku 2004 („stara matura”) łączną punktację stanowi suma:  

 

 wyniku egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z  

 wybranego przedmiotu kierunkowego, przeliczonego  

 według zasady: 

 
Ocena Punkty 

2,0 5 punktów 

3,0 10 punktów 

4,0 25 punktów 

5,0 35 punktów 

6,0 40 punktów 
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 wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, części  

 pisemnej lub ustnej (ocena lepsza), przeliczonego we 

 dług zasady 

 

Ocena Punkty 

2,0 2 punkty 

3,0 4 punkty 

4,0 6 punktów 

5,0 8 punktów 

6,0 10 punktów 

 
 wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowo- 

 żytnego, części pisemnej lub ustnej (ocena lepsza), albo  

ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej  

(jeśli kandydat nie zdawał języka obcego),  

przeliczonego według zasady:  

 

Ocena Punkty 

2,0 2 punkty 

3,0 4 punkty 

4,0 6 punktów 

5,0 8 punktów 

6,0 10 punktów 

 

 
 Dla kandydatów na Weterynarię, na którą obowiązują dwa przedmioty kierunkowe (biologia i chemia), punkty będą przeliczane zgodnie z 

zasadami opisanymi wcześniej, oddzielnie dla każdego z przedmiotów. Do łącznej punktacji wlicza się po połowie punktów z każdego przed-

miotu.  

 

 W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, decyzję o sposobie przeliczania punktów podejmuje Przewodniczący Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej 

 
Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowane przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne 

studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 określa Zarządzenie Rektora 25/2017 z dnia 

1 marca 2017 r.  

 

Skorzystaj z naszego kalkulatora punktów wybierając rodzaj matury oraz wpisując uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości zgodnie z zasadami 

rekrutacji. 
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LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD 

 
 Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i 

niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego z maksymalna liczbą punktów.  

 Kandydaci spełniający ww. warunki są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwa-

łach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierw-

szego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.  
 

 Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy egzaminu z rysunku odręcznego na kierunku Projektowanie mebli i innych dodat-

kowych egzaminów wstępnych, określonych w uchwałach Senatu UPP. 
 

 Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny 

danej olimpiady. 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów olimpiad określają uchwały Senatu UPP:  
Uchwała nr 171/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

 z dnia 28 maja 2014 r.  

Uchwała nr 340/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 171/2014 z dnia 28 maja 2014 roku 

 

LAUREACI KONKURSÓW 
 

 Laureatom konkursów ogólnopolskich przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 

 Kandydaci, laureaci konkursów ogólnopolskich, są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określo-

nymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i  niestacjo-

narne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.  
 

 Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy dodatkowych egzaminów wstępnych, określonych w uchwałach Senatu UPP.  

 

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów olimpiad ogólnopolskich określa Uchwała nr 329/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 

dnia 29 lutego 2012 r.  

OPŁATA REKRUTACYJNA 

 
 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 złotych.  

 

 Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji 

elektronicznej.  
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 Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Projektowanie mebli obowiązuje ponadto egzamin z rysunku odręcznego, za który 

wysokość opłaty wynosi 65 złotych.  

 

 Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE 
 

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na 

studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz szczegółowe zasady ich ustalania reguluje znajdują się 

na stronie www uczelni, w zakładce KANDYDAT 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość określa Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 

roku. 
 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce wiązanej, opisanej według wzoru 

podanego w zakładce KANDYDAT na stronie www następujące dokumenty: 

 

1. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości; 
2. Ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata; 

3. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego, 

4. Jedną aktualną fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – zdjęcie cyfrowe należy za-

mieścić na swoim rkk; 

5. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację – więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany 

do przyjęcia"; 

6. Kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej; 

7. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; 

8. Oświadczenie o studiowaniu na innych kierunkach w uczelni publicznej; 

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo: 

 

9. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obec-

ne); 

10. Zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego; 

11. W przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2. 

 

 

 

http://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2044_17%20w%20sprawie%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20%C5%9Bwiadczone%20us%C5%82ugi%20edukacyjne%20w%20roku%20akademickim%202017_2018.pdf
http://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2044_17%20w%20sprawie%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20%C5%9Bwiadczone%20us%C5%82ugi%20edukacyjne%20w%20roku%20akademickim%202017_2018.pdf
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