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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
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doktorze)
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Prof. UPP dr hab. Jan Kowalski
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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. 4621 godzin

w tym: 1790 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów

2209 (Ekonomia)/2200 (FiR) 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



Koło Naukowe 
Ekonomistów Agrobiznesu

Koło Naukowe 
Młodych Menadżerów

Koło Naukowe 
Myśli Gospodarczej

Koło Naukowe Finansistów 

i Księgowych

KOŁA NAUKOWE



Organizacja roku akademickiego



EKONOMIA



FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ



E-LEARNING





BARDZO WAŻNE

❖ Udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych, zarówno prowadzonych on-line jak i 

stacjonarnych, 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;



SYSTEM POMOCY 

MATERIALNEJ

DLA STUDENTÓW



SYSTEM POMOCY MATERIALNEJ:

 Zarządzenie nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 
września 2021 roku

 Pomoc materialna jest przyznawana studentom 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.



Pomoc dla studentów

A

Stypendium socjalne

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

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

B 

Stypendium Rektora UP dla najlepszych 
studentów – za wysoką średnią ocen lub za 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź 
sportowe (przyznawane są punkty)
Stypendia naukowe: finansowane przez JST, 
osoby fizyczne lub prawne, Ministra Edukacji i 
Nauki 

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 i wynosi 
od 500 do 700 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, 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 50 zł

Rozpoczyna się po 25 października

Kurs będzie realizowany:

26.10.2021-22.12.2021



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 50 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 21.10.2021 na adres:

matematyka@up.poznan.pl





Kim jesteśmy?



CO ROBIMY?

 Działamy dla studentów

 Angażujemy się w liczne akcje charytatywne

 Współdecydujemy o sprawach Wydziału i 

Uczelni - Konwent oraz Senat









DLACZEGO WARTO ?

 Pierwszeństwo informacji

 Profity podczas eventów wydziałowych

 Przyjaźnie na całe lata



Informacje 
biblioteczne

Dla studentów 

pierwszego roku.

Gdzie? Po co? Jak?

ver. 1.1



Budynek Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej
znajduje się przy ul. Witosa 45

Do zamawiania i wypożyczania książek
NIEZBĘDNE JEST założenie konta czytelnika.

W chwili zapisu ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA
STUDENCKA (ELS) staje się kartą biblioteczną.

Numer Konta Czytelnika (karty bibliotecznej) to
KOD PASKOWY nadrukowany na odwrocie ELS.



Zapis możliwy jest: Wzór poprawienie wypełnionego

zobowiązania:

Podczas wizyty w Wypożyczalni,
gdzie po okazaniu ELS oraz 

wypełnieniu zobowiązania 

założone zostanie

Konto Czytelnika.

Zdalnie, poprzez formularz na 

stronie internetowej Biblioteki.
Pełna weryfikacja konta oraz 
wypełnienie zobowiązania nastąpi 
podczas pierwszej wizyty w 
Bibliotece.



Wraz z momentem zapisu,
Konto Czytelnika zostaje 
aktywowane na 365 dni.

Każda następna aktywacja 
konta, wydłuża jego 
ważność o kolejne 365 dni.



Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Biblioteki UPP

znajdują się na stronie internetowej Biblioteki

w "Poradniku Czytelnika" oraz w dziale "FAQ" (najczęściej zadawane pytania)



Bezpośredni kontakt z Wypożyczalnią

możliwy jest:

• pod numerem telefonu 618487812

• mailowo wypozyczalnia@up.poznan.pl

• w programie MS Teams - dostępnym 

na platformie Office 365, oferowanej 

przez Uniwersytet Przyrodniczy

W przypadku gdy

"Biblioteka – grupa dla 

czytelników" nie jest 

widoczna publicznie,

można użyć kodu "zdxquvn"

lub skorzystać z linku 

podanego na stronie 

internetowej Biblioteki.

mailto:wypozyczalnia@up.poznan.pl


Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do 

korzystania z Biblioteki

Opracowanie: Dominik Walkowiak



ZESPÓŁ

KIEROWNIK: DAGMARA KUBSKA- MATYSIAK

DORADCY ZAWODOWI:
ELWIRA LITASZEWSKA, DOROTA WIATR, 

KINGA MANUSZAK

DORADCA EDUKACYJNY: MAGDALENA MAĆKOWIAK

BIURO KARIER: SYLWIA GRAJA- ZWOLIŃSKA

PSYCHOLODZY:
OLGA GRABOWSKA-CHENCZKE, 

DOROTA WIATR, MIROSŁAWA LEOPOLD

TERAPEUCI: DAGMARA KUBSKA- MATYSIAK



DLA KOGO ?

Dla 
studentów

Dla 
pracowników

Dla 
absolwentów

Dla 
doktorantów

Dla firm



OBSZARY DZIAŁANIA

Wsparcie 
psychologiczne

• W rozwoju 
kompetencji

• W sytuacjach 
trudnych
i kryzysowych

Doradztwo zawodowe

• Rozpoznawanie 
umiejętności 
zawodowych

• Przygotowanie do 
wejścia
i funkcjonowania na 
rynku pracy

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami

• Adaptacje
i dostosowania 
procesu 
edukacyjnego

• Działania sprzyjające 
poprawie dostępności 
UPP



PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE PROPONOWANE PRZEZ CWR

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Dostępność 
współczesnego 
świata - fakty

i mity

Planowanie karier 
i doradztwo 
zawodowe



KONTAKT

Kontakt: 502 033 971

Facebook: Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

Strona: www.cwr.up.poznan.pl

Adres: ul. Wojska Polskiego 38/42

Miejsce: budynek WLiTD IV i pół piętra

http://www.cwr.up.poznan.pl/


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 w Uniwersytecie.”


