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Nowoczesny kierunek studiów unikalny w skali kraju dla 
wszystkich, którym bliska jest troska o środowisko 
naturalne i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
w produkcji rolnej i gospodarce leśnej.

Po studiach będziesz specjalistą łączącym wiedzę 
i umiejętności z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony 
środowiska, ekonomii i zarządzania.

Mając szeroką wiedzę przyrodniczą, znajomość struktur 
administracyjnych i praktyczne umiejętności zarządzania 
terenami leśnymi możesz: pracować w administracji 
Lasów Państwowych, parkach narodowych 
i krajobrazowych, firmach związanych z działalnością leśną 
i rolną oraz placówkach naukowo-badawczych; tworzyć 
ekspertyzy i raporty środowiskowe; zostać doradcą 
w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym; znajdziesz 
również zatrudnienie jako pracownik wydawnictw leśnych 
i środowiskowych.

CZAS TRWANIA: 3,5 roku

POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/AGL/


Studiując gospodarkę przestrzenną zdobędziesz 
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej 
organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzę 
przyrodniczą, ekonomiczną, społeczną i techniczną.

Po ukończeniu studiów na kierunku gospodarka 
przestrzenna będziesz przygotowany do pracy w: biurach 
projektowych przy planowaniu przestrzennym oraz 
opracowaniu studiów uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego; jednostkach administracji samorządowej 
i rządowej; agencjach rozwoju i doradztwa przy 
koordynacji procesów rozwoju lokalnego, gospodarki 
gruntami i nieruchomościami.

Nabędziesz umiejętności w zakresie podstaw gospodarki 
przestrzennej, przyrodniczych uwarunkowań 
gospodarowania przestrzenią, prawnych uwarunkowań 
gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, 
ekonomiki miast i regionów oraz planowania 
przestrzennego. planowania infrastruktury technicznej 
oraz gospodarki nieruchomościami.

CZAS TRWANIA: 3,5 roku

POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia

TRYB STUDIÓW: stacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/programme/UPH-WR-GPR-SI/?from=field:GP


Po ukończeniu studiów na kierunku rolnictwo odnajdziesz 
się doskonale jako specjalista w przemyśle 
rolno-spożywczym, w zakresie przetwórstwa produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz projektowania 
i rozwoju profilu przedsiębiorstwa lub jako technolog 
w procesie produkcji. Będziesz ekspertem w zakresie 
wykorzystywania funduszy unijnych i tworzenia 
wniosków o dofinansowania i pozyskiwania wsparcia na 
rozwój działalności rolniczej. Ponadto uzyskasz praktyczne 
przygotowanie do samodzielnego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, także z działami ogrodnictwa
i produkcji zwierzęcej, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Możesz pracować również 
w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach 
specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz  
szkolnictwie.

CZAS TRWANIA: 3,5 roku / 1,5 roku

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia*

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
irk.uph.edu.pl

* Rekrutacja w semestrze letnim

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/ROL/


Jeśli z miłości do zwierząt chcesz uczynić profesję, nie znajdziesz 
lepszego kierunku.

Studiując zoopsychologię z animaloterapią zdobędziesz 
wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy ze 
zwierzętami. Uzyskasz wiedzę na temat przeprowadzania 
szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich 
w różnych dziedzinach życia codziennego, a także 
wspomagających terapię osób o różnym spektrum 
niepełnosprawności. Nabędziesz umiejętności dostosowywania 
swoich działań w ramach funkcjonowania jako zoopsycholog 
oraz kontrolowania efektywności procesu terapii z udziałem 
zwierząt.

Po studiach możesz podjąć pracę jako administrator hoteli dla 
zwierząt, schronisk oraz profesjonalnych hodowli zwierząt 
towarzyszących i gospodarskich. Możesz pracować 
w instytucjach zajmujących się problemami dobrostanu 
i profilaktyki weterynaryjnej. Będziesz mieć przygotowanie 
pedagogiczne niezbędne do prowadzenia terapii z udziałem 
zwierząt podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych 
z osobami zdrowymi i z niepełnosprawnością, zgodnych ze 
standardami animaloterapii, a także podjąć pracę 
w placówkach edukacyjnych lub założyć własną firmę.

CZAS TRWANIA: 3,5 roku

POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/programme/UPH-WP-ZOA-SI/?from=field:ZZA


Studiując zootechnikę zdobędziesz gruntowną wiedzę, 
umiejętności i kwalifikacje z zakresu chowu i hodowli 
zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia 
zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania 
produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, 
kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia 
gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności 
gospodarczej.

Kończąc studia będziesz przygotowany do pracy 
w administracji rządowej i samorządowej związanej 
z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze 
hodowlanym i służbach inseminacyjnych, 
przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt 
oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, 
prowadzenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi, 
organizowania procesów produkcyjnych i wyboru 
optymalnych gałęzi produkcji rolniczej oraz kierowania 
zespołami ludzkimi.

CZAS TRWANIA: 
3,5 roku / 1,5 roku

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia*

* Rekrutacja na semestr letni

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/ZOOTECH/


https://irk.uph.edu.pl/pl/
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