
 

 

 

 

 

Drodzy Kandydaci 

 

Rozpoczęła się rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia), które trwają tylko 1,5 roku.  

Serdecznie zapraszam Was do podjęcia studiów na następujących kierunkach: 

 Gospodarka Przestrzenna II stopnia - specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej są 

poszukiwani na rynku pracy przez jednostki administracji samorządowej i rządowej, biura projektowe, 

firmy analityczne, instytucje zajmujące się wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, firmy otoczenia 

biznesu, agencje rozwoju, instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu 

gospodarki przestrzennej. Student zdobywa wiedzę i umiejętności związane z planowaniem 

przestrzennym funkcjonowaniem różnych szczebli administracji publicznej, monitoringiem i ochroną 

środowiska i źródłami energii odnawialnej. Zakres zdobywanych umiejętności dostosowywany jest do 

potrzeb rynku. 

 Rolnictwo II stopnia – to strategiczny kierunek w ofercie edukacyjnej Instytutu Rolnictwa 

 i Ogrodnictwa, charakteryzujący się bogatą, 40-letnią tradycją kształcenia. Na tym kierunku studenci 

poznają innowacyjne technologie produkcji rolniczej oparte o ideę rolnictwa zrównoważonego. Po 

ukończeniu tego kierunku będziesz profesjonalistą w zakresie prowadzenia gospodarstw rolniczych 

i agroturystycznych w kraju i za granicą, odnajdziesz się doskonale jako specjalista w przemyśle rolno-

spożywczym, lub jako technolog w procesie produkcji, doradca klienta i konsultant, będziesz ekspertem 

od pozyskiwania funduszy unijnych i wsparcia na rozwój działalności rolniczej. Możesz pracować 

również w innych instytucjach, agencjach rolniczych i jednostkach prywatnych w agrobiznesie. 

 Zootechnika II stopnia - studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika gwarantują 

ugruntowanie wiedzy i umiejętności zootechnicznych. Umożliwiają realizację pasji oraz planów 

zawodowych w zakresie chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia 

zwierzęcego i technologii produkcji zwierzęcej. Otwierają szanse na zatrudnienie w przedsiębiorstwach 

przetwórstwa i zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego oraz umożliwiają rozpoczęcie 

lub rozwój własnej działalności gospodarczej w sektorze produkcji zwierzęcej. Studia zootechniczne 

II stopnia są kierunkiem na którym zdobyta wiedza ma charakter aplikacyjny.    

Studiując u nas zdobywasz wiedzę, nawiązujesz nowe znajomości a przyjaźnie tu zawarte trwają 

przez wiele lat. 

 Dziekan Wydziału  

Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

Prof. dr hab. Marek Gugała 

 

Więcej informacji na stronach: irk.uph.edu.pl;  www.wanz.uph.edu.pl 
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