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Struktura uczelni

EKONOMICZNY

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

WYDZIAŁY

Leśny i Technologii Drewna

Nauk o Żywności i Żywieniu



Siedziba władz Uczelni 

i Wydziału Ekonomicznego

Collegium Maximum
Ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Bezpośredni dojazd z dworca PKP

Bezpłatny parking dla studentów
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Wydział 

Ekonomiczny

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

Katedra Ekonomii

Katedra Nauk Społecznych i Pedagogiki

Katedra Finansów i Rachunkowości

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie



Wydział Ekonomiczny

Zapraszamy do podjęcia studiów 

na kierunkach:

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość



Kierunki 

studiów

Oferta edukacyjna Wydziału Ekonomicznego

Studia I stopnia Studia II stopniaStopień 

studiów Studia licencjackie 

(3-letnie)

Studia magisterskie

(2-letnie)

EKONOMIA

FINANSE 

I RACHUNKOWOŚĆ 

EKONOMIA

FINANSE 

I RACHUNKOWOŚĆ 

MSc in Agri-food Economics and Trade

(studia anglojęzyczne)



Przedmioty PODSTAWOWE

Ekonomia

Mikroekonomia

Makroekonomia

Matematyka dla ekonomistów

Statystyka opisowa

Prawo

Rachunkowość

Zarządzanie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Finanse 

i rachunkowość

Mikroekonomia

Makroekonomia

Matematyka dla ekonomistów

Statystyka

Prawo

Rachunkowość

Finanse

Ekonometria



Przedmioty KIERUNKOWE

Ekonomia

Polityka gospodarcza

Polityka społeczna

Analiza ekonomiczna

Finanse publiczne i rynki finansowe

Bankowość i rynki finansowe

Ekonomia integracji europejskiej

Gospodarka regionalna

Tworzenie i prowadzenie małej firmy

Finanse 

i rachunkowość

Matematyka finansowa

Analiza finansowa

Rachunkowość finansowa

Finanse publiczne

Finanse przedsiębiorstwa

Rynki finansowe

Bankowość

Ubezpieczenia



Przedmioty SPECJALNOŚCIOWE

Ekonomia

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Marketing

Towaroznawstwo

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Polityka rolna

Metody pozyskiwania środków z funduszy UE

E-biznes

Rynek rolny

Finanse 

i rachunkowość

Logistyka w gospodarce żywnościowej

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Polityka gospodarcza

Analiza ekonomiczna

Finanse UE

Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw

Marketing usług finansowych

System podatkowy

Metody pozyskiwania środków z funduszy UE

Koszt logistyki w agrobiznesie



Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Oferta dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się 

z programami kształcenia:

www.up.poznan.pl/wes/



Sylwetka absolwenta

Wiedza

Umiejętności 

Kompetencje społeczne

> Posiada wiedzę ekonomiczną.

> Zna prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej.

> Potrafi gospodarować zasobami ludzkimi, finansowymi i 

materialnymi.

> Potrafi przygotowywać i analizować informację wspierającą 

podejmowanie racjonalnych decyzji.

> Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej.

> Posiada zdolność swobodnego poruszania się w przestrzeni 

gospodarczej.

> Jest przygotowany do podjęcia pracy kierowniczej i wykonawczej.
EKONOMIA



Sylwetka absolwenta

Wiedza

Umiejętności 

Kompetencje społeczne

> Posiada wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości.

> Jest przygotowany do podjęcia pracy jako finansista i księgowy.

> Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.

> Posiada kompetencje do rozwiązywania problemów z zakresu 

rachunkowości, finansów, bankowości i ubezpieczeń na różnych 

stanowiskach w sektorze prywatnym i publicznym.

FINANSE 

I RACHUNKOWOŚĆ



Możliwości zatrudnienia

Ekonomia

> jednostki administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucje samorządowe;

> banki, biura rachunkowe, agencje płatnicze;

> przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne;

> handel hurtowy i detaliczny – krajowy i zagraniczny, giełdy towarowe 

i papierów wartościowych;

> własna działalność gospodarcza i inne.

Finanse i rachunkowość

> biura rachunkowe, firmy konsultingowe;

> przedsiębiorstwa (działy: finansowe, księgowe, analityczne);

> jednostki administracji państwowej (lokalnej i centralnej);

> banki i inne instytucje finansowe;

> własna działalność gospodarcza i inne.



Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Dlaczego studia u nas to dobry 

wybór?



Wydziałowe KOŁA NAUKOWE

Młodych Menedżerów 

Ekonomistów Agrobiznesu

Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w ramach czterech Kół Naukowych 

działających na Wydziale:

Myśli Gospodarczej

Młodych Księgowych i Finansistów



Studia w Polsce lub za granicą



stypendium socjalne,

stypendium socjalne dla niepełnosprawnych,

zapomoga,

stypendium Rektora dla najlepszych studentów UP
za uzasadnione osiągnięcia studenta 
(np.: naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe),

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Formy pomocy:

Pomoc dla STUDENTÓW



Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

wspierania kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach

ich aktywności związanej z UPP

rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów i pracowników UPP

wspierania studentów w równym dostępie do edukacji

stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w

rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej



poradnictwo zawodowe

warsztaty i kursy dla studentów

praktyki

oferty pracy

Pomożemy Tobie znaleźć pracę w trakcie studiów i po studiach!

Biuro Karier



Studiujesz – praktykuj!

Program stażowy dla studentów WE na UP w Poznaniu



Festiwal Nauki i Sztuki

Ponadto…

Studenci odbywają praktyki zawodowe i
realizują wyjazdy studyjne

Organizujemy warsztaty i zapraszamy 
praktyków



Studenci zdobywają liczne nagrody w konkursach 
na najlepsze prace dyplomowe 

Ponadto…



• Przyjazna atmosfera studiowania
• Aktywny samorząd studencki
• Studenckie imprezy integracyjne

Atmosfera !



Infrastruktura Uczelni i baza noclegowa



Centrum Kultury Studenckiej

• Zespół Pieśni i Tańca Łany
• Chór akademicki Coro da Camera
• Scena Muzyczno-Teatralna
• Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator

Uczelniany klub AZS
sekcje sportowe, fakultety, obozy

• Martyna Synoradzka na Igrzyskach                     
Olimpijskich w Londynie (szermierka)
• Dawid Grabowski, Bartosz Zabłocki -
Mistrzowie Europy (wioślarstwo)

Nie samą nauką student żyje!



solidne wykształcenie,

unikalny charakter studiów łączący solidną wiedzę ekonomiczną
ze znajomością specyfiki branży żywnościowej, co rozszerza                 
możliwości zatrudnienia,

program nauczania i jego efekty są powiązane z potrzebami               
gospodarki i życia społecznego,

ciągłe zainteresowanie pracodawców
naszymi absolwentami.

Praca!



Rozwojowy rynek pracy

• Nowe funkcje rolnictwa i obszarów wiejskich,

• Duża wartość produkcji rolniczej i liczba zatrudnionych w rolnictwie,

• Ogromy transfer środków z UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,

• W przemyśle spożywczym działa ponad 1/5 wszystkich przedsiębiorstw.                
Generuje 16% produkcji sprzedanej całego przemysłu i zatrudnia 20%                       
wszystkich zatrudnionych w przemyśle i ponad 20% zatrudnionych
w przetwórstwie (Wielkopolska - 30%). 

• Kompleks gospodarki żywnościowej zatrudnia prawie 4 mln osób,
co stanowi około 30% pracujących w całej gospodarce narodowej. 

Agrobiznes i obszary wiejskie



➢ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z szkół ponadgimnazjalnych.

➢ Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.03.2021

➢ Termin nadsyłania prac (esejów) do 30.04.2021

➢ Konkurs składa się z:

I etap - praca zespołowa uczniów w szkołach, których zadaniem jest

napisanie eseju z wybranej problematyki ekonomicznej,

II etap - przedstawienie prezentacji multimedialnej eseju

z pierwszego etapu w siedzibie Uczelni.

Więcej informacji o konkursie: www.wepoznan.pl

Ruszyła V edycja Ogólnopolskiego Konkursu!



V edycja Ogólnopolskiego Konkursu

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE 

― Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka

― Budżety gospodarstw domowych

― Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych

― Rozwój społeczno-gospodarczy

― Agrobiznes w kraju i na świecie



V edycja Ogólnopolskiego Konkursu

NAGRODA GŁÓWNA

Laureaci Konkursu uzyskują 

maksymalną liczbę punktów

przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na 

studia oferowane przez WE

zgodnie z Uchwałą nr 88/2017 Senatu UPP z dn. 31 maja 2017 r.



przyjęcie na studia bez egzaminów,

podstawa przyjęcia - lista rankingowa,

studia stacjonarne są nieodpłatne,

studia niestacjonarne są odpłatne,

rekrutacja kandydatów na studia etapowo,
do wyczerpania limitu miejsc,

rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną.

REKRUTACJA – podstawowe informacje 



Więcej informacji znajdziesz w zakładce kandydat na stronie Uczelni.

www.puls.edu.pl

Przedmioty KIERUNKOWE będące podstawą rekrutacji

Ekonomia

Finanse 

i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia,

albo informatyka, albo matematyka, 

albo wiedza o społeczeństwie



Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w terminie 

określonym w harmonogramie rekrutacji, podanym do wiadomości publicznej.

Pamiętaj:

Aby przystąpić do rekrutacji, należy zarejestrować się w systemie 

rekrutacji elektronicznej, który po rozpoczęciu rekrutacji dostępny

będzie na stronie Uczelni. www.puls.edu.pl

Zasady REKRUTACJI na studia I stopnia



Rekrutacja

1 2 3 4 5 6

Wejdź na www.puls.edu.pl 
(zakładka:
Kandydat >> Rekrutacja).

Utwórz konto. 
Zapamiętaj swój 
login i hasło.

Wybierz:
→ kierunek, 
→ formę studiów, 
i wpisz wyniki z matury.

Wnieś opłatę 
rekrutacyjną.

Odnajdź się na 
liście rankingowej.

Złóż niezbędne 
dokumenty.

Posiadasz status studenta

Wydziału 
Ekonomicznego

☺



Wydział Ekonomiczny

W  przypadku pytań prosimy o kontakt:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczny

Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Tel: 61 846 67 44
E-mail: dziekwes@up.poznan.pl
www.wespoznan.pl


