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STUDIA NA WYDZIALE

EKONOMICZNYM

I  ROK STUDIÓW

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

EKONOMIA I FINANSE

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

AGRI-FOOD ECONOMICS AND TRADE

III STOPIEŃ –

DOKTORANCKIE

(SZKOŁA DOKTORSKA)

II STOPIEŃ -

MAGISTERSKIE

I STOPIEŃ-

LICENCJACKIE



NAUKA



STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopniami naukowymi są stopnie:

 doktora

 doktora habilitowanego

określonej dziedziny nauki 

w zakresie danej dyscypliny naukowej

Tytułem naukowym jest tytuł profesora

określonej dziedziny nauki



STANOWISKA W UCZELNIACH

WYŻSZYCH

Etaty naukowo-dydaktyczne:

 asystent (magister lub dr) 
(zwracamy się: panie magistrze/panie doktorze)

 adiunkt (dr lub dr hab.) (zwracamy się: panie 
doktorze)

 profesor uczelni (dr hab.) (zwracamy się panie 
profesorze), a piszemy:

Prof. UPP dr hab. Jan Kowalski

 profesor (prof.) (zwracamy się panie profesorze)

Prof. dr hab. Jan Kowalski



STUDIA



PODSTAWOWE OKREŚLENIA NA

UNIWERSYTECIE

Wydział – wyodrębniony administracyjnie dział wyższej uczelni ze względu 

na dyscyplinę/y naukową jaką się na nim uprawia (studiuje się na 

powiązanym z nią kierunku studiów).

Dziekan – profesor, który kieruje wydziałem (prof. W. Poczta),

Prodziekani - ds. nauki (prof. W. Łuczka),

- ds. studiów – Ekonomia (prof. UPP A. Baer-Nawrocka),

- ds. studiów – Finanse i rachunkowość (prof. UPP R. Baum).

Dziekanat – biuro kierowane przez Dziekana, zajmujące się sprawami 

Wydziału – studenckimi, pracowników naukowych, badań prowadzonych 

przez pracowników, ich finansowania.

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego mieści się w budynku Collegium Maximum 

przy ulicy Wojska Polskiego 28, pokój 213 (drugie piętro)



Sprawy studenckie w Dziekanacie:

dr Anna Kołczyk – EKONOMIA

mgr Paula Jenczyk – FINASNE I RACHUNKOWOŚĆ

Opiekun roku:

ekonomia – dr Małgorzata Dolata (dolata@up.poznan.pl)

finanse i rachunkowość – dr Anna Bieniasz (bieniasz@up.poznan.pl)





PROGRAMY

KSZTAŁCENIA



FORMY STUDIÓW REALIZOWANE

NA OBU KIERUNKACH

STUDIA STACJONARNE

STUDIANIESTACJONARNE

STUDIA DRUGIEGO

STOPNIA -

MAGISTERSKIE

STUDIA PIERWSZEGO

STOPNIA

- LICENCJACKIE



ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 6 semestrów (3 lata)

 łącznie ok. 4620 godzin

w tym: 1790 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów

2200 godzin pracy własnej studenta

ponadto inne godziny z udziałem nauczyciela (konsultacje, zaliczenia)

 po ukończeniu studiów i egzaminie dyplomowym

absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata



PRZEDMIOTY

W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW

LICENCJACKICH NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ORAZ EKONOMIA



„NAJLEPSI Z NATURY! 

Z INTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W

POZNANIU” 2016-2018

STUDIUJESZ - PRAKTUKUJ II. 

PROGRAM STAŻOWY DLA STUDENTÓW

2018-2020

Informacja o projektach 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

zrealizowanych na WE 



SZKOLENIA

 SZKOLENIA

 KURSY JĘZYKOWE

 ZAJĘCIA DODATKOWE Z PRACODAWCAMI

 WIZYTY STUDYJNE KRAJOWE ( ARiMR, Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, MRiRW, IERiGŻ-PIB) i 

najlepszych firmach agrobiznesu

 WIZYTY STUDYJNE ZAGRANICZNE (Parlament 

Europejski, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo RP w UE, 

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego 

w Brukseli…) i przedsiębiorstwach agrobiznesu

 STAŻE – łącznie 816 (w tym 63 zagranicznych)



WIEDZA, PRAKTYKA, SUKCES. 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI NA

UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W

POZNANIU



Koło Naukowe 
Ekonomistów Agrobiznesu

Koło Naukowe 
Młodych Menadżerów

Koło Naukowe 
Myśli Gospodarczej

Koło Naukowe Finansistów i Księgowych

KOŁA NAUKOWE



UWAGA!
Na studiach stacjonarnych plan zajęć

podzielony jest na 3 okresy:

12.X - 6.XI zajęcia wyłącznie ZDALNIE

9.XI - 21.XII zajęcia na UCZELNI

5.I - 21.I zajęcia wyłącznie ZDALNIE



Zajęcia realizowane ZDALNIE  w terminie od 12 października do 6 listopada 2020 roku

Zajęcia realizowane ZDALNIE w terminie od 5 stycznia do 21 stycznia 2021 roku

Zajęcia realizowane na UCZELNI w terminie od 9 listopada do 21 grudnia 2020 roku

EKONOMIA



Zajęcia realizowane ZDALNIE  w terminie od 12 października do 6 listopada 2020 roku

Zajęcia realizowane na UCZELNI w terminie od 9 listopada do 21 grudnia 2020 roku

Zajęcia realizowane ZDALNIE w terminie od 5 stycznia do 21 stycznia 2021 roku

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ



E-LEARNING

ZASADY LOGOWANIA DO PLATFORM 

EDUKACYJNYCH



BARDZO WAŻNE

 Udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych (zdalnych też) jest obowiązkowy;

 Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń z danego 

przedmiotu;

 W razie uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do 

jednokrotnego powtórzenia egzaminu z każdego niezdanego przedmiotu;

 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od daty 

ogłoszenia wyniku egzaminu, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Ocena z 

egzaminu komisyjnego jest oceną ostateczną;

 W przypadku nieuzyskania zaliczenia przez studenta zajęć obowiązujących w semestrze 

oraz określonej liczby punktów ECTS, dziekan może dokonać warunkowego wpisu na 

semestr kolejny (na wniosek studenta);

 Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, m.in. w przypadku stwierdzenia braku 

postępów w nauce udokumentowanych nieuzyskaniem zaliczeń obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych przewidzianych w programie studiów;



PARTY TIME

- WYDZIAŁOWE IMPREZY INTEGRACYJNE



SYSTEM POMOCY 

MATERIALNEJ

DLA STUDENTÓW



PRZYZNAWANIE POMOCY:

 Zarządzenie nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia1 października 
2020 roku

 Pomoc materialna jest przyznawana studentom 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.



Pomoc dla studentów

A

(od I 
roku)

•Stypendium socjalne

•Stypendium socjalne w zwiększonej 
wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub innym obiekcie

•Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

B 
(po I 
roku)

•Stypendium Rektora UP dla najlepszych 
studentów – za wysoką średnią ocen lub za 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź 
sportowe
•Stypendia naukowe: finansowane przez JST, 
osoby fizyczne lub prawne, Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego

C

• Zapomoga – przyznana studentowi, który z 
przyczyn losowych znalazł się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej (np. urodzenie 
dziecka studenta, nieszczęśliwy wypadek, 
ciężka choroba studenta lub członka jego 
rodziny, śmierć któregoś z rodziców)

System pomocy 

materialnej 

STYPENDIA
(wypłacane co 

miesiąc) 

ZAPOMOGA
(świadczenie 

jednorazowe, 

przyznane 

max 2 razy w 

roku 

akademickim) 



PRZYZNAWANIE POMOCY-
STYPENDIA SOCJALNE

1. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł.

2. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu  
netto przypadającego na osobę w rodzinie studenta. Wysokość świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 

do 300 zł dochodu netto  - 550 zł
od 300,01 do 600,00 dochodu netto - 450 zł
od 600,01 do 1 051,70 dochodu netto - 400 zł

3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie
przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości, (+200 zł) w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub
wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w
znacznym stopniu studiowanie.



Wypłata świadczeń finansowych w ramach 

pomocy materialnej następuje przelewem 

na konto bankowe studenta, o którego numer 

należy podać we wniosku.

Więcej informacji:

https://puls.edu.pl/student/pomoc-materialna

https://puls.edu.pl/student/pomoc-materialna


FINIS CORONAT OPUS



FINIS CORONAT OPUS

F O T O :  WAW R Z Y N I E C C Z U B A K



Zajęcia nadprogramowe z Matematyki

dla kierunków ekonomia oraz finanse 

i rachunkowość mają na celu wyrównanie 

i podniesienie wiedzy z zakresu szkoły średniej.

Udział w kursie jest dobrowolny

Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych

Cena całego kursu wynosi 90 zł

Rozpoczyna się po 25 października

Kurs będzie realizowany:

26.10.2020-06.11.2020 – wyłącznie zdalnie

09.11.2020-22.12.2020 – zdalnie i stacjonarnie



Program  zajęć nadprogramowych z 

Matematyki obejmuje m.in.:

1. Równania i nierówności liniowe, 

kwadratowe, wielomianowe wyższego 

stopnia, wymierne, wykładnicze, 

logarytmiczne. 

2. Funkcje – wykresy, podstawowe 

własności, wyznaczanie dziedziny 

funkcji.

3. Różniczkowanie funkcji jednej 

zmiennej.

4. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

5. Całki nieoznaczone i oznaczone.

6. Rachunek wektorowo-macierzowy.



Aby zapisać się na kurs należy:

1. Wnieść opłatę 90 zł na konto uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nr konta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Tytułem: subkonto 293.93.560 Własne imię i 
nazwisko i kierunek studiów 
(Ekonomia lub FiR)



Potwierdzenie wpłaty w wersji elektronicznej 
(pdf lub zdjęcie)
przesłać do 21.10.2020 na adres:

matematyka@up.poznan.pl



SAMORZĄD STUDENCKI



K IM JESTEŚMY?



CO ROBIMY?

 Działamy dla studentów

 Współdecydujemy o sprawach Wydziału i Uczelni

 Stanowimy pomost między studentami, a kadrą naukową



DLACZEGO WARTO ?

 Rozpoznawalność na uczelni

 Atmosfera i przyjaźnie

 Pierwszeństwo informacji



ŚLUBOWANIE

„Wstępując do wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pomny 

ideałów i tradycji nauki polskiej, ślubuję uroczyście: 

- zdobywać wytrwale wiedzę i rozwijać umiejętności, przygotowując się do 

pracy dla dobra mojej Ojczyzny, 

- kształtować swoją osobowość, 

- dbać o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu, 

- darzyć szacunkiem jego pracowników i studentów, 

- przestrzegać przepisów obowiązujących na Uniwersytecie”. 


