
Drodzy Studenci pierwszego roku, 

Witam Was serdecznie w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Niestety, zajęcia 

dydaktyczne będą się odbywać na razie w formie zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemicznej 

w naszym kraju, jednak wierzę, że już wkrótce ta sytuacja ulegnie normalizacji i na dobre 

zawitacie w salach i laboratoriach swojej Uczelni. Czeka Was tutaj wiele pracy by zdobyć 

wiedzę i przydatne umiejętności, jednak przeżyjecie również wspaniałą przygodę 

intelektualną w gronie nowych przyjaciół. Mam nadzieję, że Uczelnia nasza – od tej chwili 

również Wasz Uniwersytet, będzie miejscem, w którym będziecie mogli rozumnie 

kształtować swoją osobowość i system wartości. Życzę Wam tego gorąco w imieniu władz 

Uczelni i własnym. Życzę byśmy wspólnie przezwyciężali problemy, które niesie nam obecna 

sytuacja i wyszli z niej wzmocnieni i bogatsi o nowe umiejętności i doświadczenia.   

Okres studiów to również czas rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Choć to co 

osiągniecie będzie zależało głównie od Was samych, z pewnością wielką pomocą będą 

organizacje studenckie. Zapraszam Was do aktywnego uczestnictwa w studenckim ruchu 

naukowym, w uczelnianych zespołach artystycznych oraz sekcjach sportowych. 

Zachęcam Was do zapoznania się z systemem „Wirtualny Dziekanat”, który umożliwia dostęp 

do ocen i wielu ważnych informacji. Jest to jednocześnie miejsce kontaktu z nauczycielami 

i z pracownikami dziekanatu. Dzisiaj ten „wirtualny” kontakt zyskuje nowe i różnorodne 

znaczenie. Proszę również byście zapoznali się z Regulaminem studiów naszego 

Uniwersytetu, który powstał w związku ze zmianami, wynikającymi z wejścia w życie nowej 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Regulamin studiów jest dla Was niezwykle 

ważny, gdyż są w nim zapisane prawa i obowiązki studentów. 

Bardzo Was wszystkich proszę o zachowanie godne studenta naszej Uczelni. Okazujcie 

szacunek wszystkim pracownikom Uniwersytetu i sobie wzajemnie oraz dbajcie o nasze 

wspólne mienie. 

Gratuluję Wam wyboru Uczelni i kierunku studiów. Macie prawo liczyć na to, że zdobędziecie 

wykształcenie na wysokim, europejskim poziomie. Dołożymy wszelkich starań, aby Wam je 

zapewnić. Pamiętajcie jednak, że warunkiem sukcesu jest stawianie wysokich wymagań 

przede wszystkim sobie. 

Z okazji rozpoczęcia studiów wyższych życzę Wam satysfakcji, poznania wielu nowych, 

dobrych przyjaciół oraz spełnienia nadziei i oczekiwań, jakie wiążecie z tym etapem Waszego 

życia. 
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