
INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH

• AGROLEŚNICTWO

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA

• ROLNICTWO



DO ZAPOZNANIA SIĘ                

Z NASZĄ OFERTĄ 

EDUKACYJNĄ 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY



Na nowy kierunek studiów 

AGROLEŚNICTWO

ZAPRASZAMY



AGROLEŚNICTWO

• nowoczesny kierunek studiów unikalny w skali kraju i popularny

na świecie,

• kierunek studiów jedyny w naszym regionie,

• dochodowa i przyjazna środowisku działalność gospodarcza,

łącząca rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo i produkcję zwierzęcą,

• szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.



AGROLEŚNICTWO
Absolwent kierunku:

• jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie
produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania
użytków rolnych,

• ma wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach
technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw
zarządzania,

• jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu
rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i ekonomii.



Na kierunek

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

ZAPRASZAMY



GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Student zdobywa wiedzę i umiejętności związane z: 

• podstawą projektowania architektonicznego,

• obsługą komputerowych programów graficznych (AutoCAD),

• obsługą sprzętu geodezyjnego,

• planowaniem infrastruktury technicznej,

• wyceny nieruchomości.

ZAKRES ZDOBYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI 

DOSTOSOWYWANY JEST DO POTRZEB RYNKU



GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Absolwent kierunku:

• może ubiegać się o zatrudnienie w biurach projektowych, w agencjach
rozwoju regionalnego i doradztwa,

• może pracować w urzędach gmin i miast, np. przy sporządzaniu
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• jest przygotowany do podejmowania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.



Na kierunek 

ROLNICTWO

ZAPRASZAMY



ROLNICTWO

• ROLNICTWO
• to wyzwanie wymagające dobrego planowania pracy, koordynacji wielu działań, umiejętności
• zarządzania oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii.
• Dzięki ponad 40. letniemu doświadczeniu w kształceniu studentów możemy Tobie w tym
• pomóc. Nasze kwalifikacje były wielokrotnie weryfikowane i potwierdzane przez Polską
• Komisję Akredytacyjną. Posiadamy kadrę z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami
• zawodowymi oraz profesjonalną bazę dydaktyczną, które pozwalają na wysoki poziom
• kształcenia.
• Rolnictwo to nie tylko prowadzenie własnego gospodarstwa. Nasi Absolwenci zdobywają
• wiedzę i umiejętności, które pozwalają im zajmować wysokie stanowiska, pełnić ważne
• funkcje w administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach
• zajmujących się obsługą rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
• Rolnictwo Twój wybór – Twój sukces

• 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,

• podjęcie tego kierunku gwarantuje wiedzę i umiejętności dobrego
planowania pracy oraz koordynacji wielu działań w produkcji
rolniczej, ze szczególną uwagą na rolnictwo precyzyjne.



ROLNICTWO
Absolwent kierunku:

• jest specjalistą w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego 
i potrafi utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku rolnym,

• jest przygotowany do pracy w administracji państwowej
i jednostkach samorządu terytorialnego,

• jest ekspertem w instytucjach zajmujących się obsługą rolnictwa 
i przemysłu rolno-spożywczego.



DYSPONUJEMY ROLNICZĄ STACJĄ 
DOŚWIADCZALNĄ W ZAWADACH



SYSTEM KSZTAŁCENIA 
NA OFEROWANYCH KIERUNKACH

Szkoła Doktorska /4 lata/

Studia II stopnia 
- magisterskie /1,5 roku/

Studia I stopnia 
- inżynierskie /3,5 roku/

• AGROLEŚNICTWO (studia I stopnia)
• GOSPODARKA PRZESTRZENNA  (studia I stopnia)
• ROLNICTWO (studia I, II, Szkoła Doktorska)



STUDIUJĄC U NAS

NIGDY NIE SCHOWASZ GŁOWY W PIASEK !



DO  UDZIAŁU W  WARSZTATACH 

EDUKACYJNYCH

I DNIACH OTWARTYCH 

ZAPRASZAMY 



WARSZTATY EDUKACYJNE

• ROLNICTWO
• to wyzwanie wymagające dobrego planowania pracy, koordynacji wielu działań, umiejętności
• zarządzania oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii.
• Dzięki ponad 40. letniemu doświadczeniu w kształceniu studentów możemy Tobie w tym
• pomóc. Nasze kwalifikacje były wielokrotnie weryfikowane i potwierdzane przez Polską
• Komisję Akredytacyjną. Posiadamy kadrę z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami
• zawodowymi oraz profesjonalną bazę dydaktyczną, które pozwalają na wysoki poziom
• kształcenia.
• Rolnictwo to nie tylko prowadzenie własnego gospodarstwa. Nasi Absolwenci zdobywają
• wiedzę i umiejętności, które pozwalają im zajmować wysokie stanowiska, pełnić ważne
• funkcje w administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach
• zajmujących się obsługą rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
• Rolnictwo Twój wybór – Twój sukces

Dużą popularnością cieszą się organizowane przez nas warsztaty
edukacyjne skierowane do uczniów szkół średnich.

Uczniowie najczęściej wybierają tematy dotyczące prognozowania
pogody, petrografii, ochrony biologicznej roślin, uprawy muraw
trawnikowych, projektowania i planowania przestrzennego lub
zajęcia praktyczne w laboratorium.

W ubiegłym semestrze w ramach warsztatów odwiedziło nas
ponad stu maturzystów z Łukowa, Węgrowa, Łosic, Sokołowa
Podlaskiego i Siedlec.



DZIEŃ OTWARTY 
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH  

Przy naszym stoisku gościliśmy maturzystów ze szkół regionu
siedleckiego. Odwiedzający mieli okazję poznać kierunki studiów,
porozmawiać z wykładowcami i studentami.



STYPENDIA 

SOCJALNE 
powiększone o dodatek 

mieszkaniowy

SOCJALNE 
uzależnione od stopnia 

niepełnosprawności 
studenta 

REKTORA 
dla najlepszych 

studentów

MINISTRA NAUKI I 
SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 

Nasi studenci mogą ubiegać się o stypendium 



ERASMUS +

Studenci mają możliwość udziału w wymianie 
studenckiej i odbycia praktyk za granicą w ramach 

programu ERASMUS +



OFERTA MIESZKANIOWA

WYSOKI STANDARD

DOSTĘP DO 
INTERNETU

SEGMENTY Z ANEKSEM 
KUCHENNYM

Akademiki 

zapewniają:

Uczelnia oferuje około 1000 
miejsc w czterech Domach 

Studenta



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



Więcej informacji o kierunkach na stronie:

irk.uph.edu.pl

Dziekanat Wydziału 

Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

ul. B. Prusa 14

08-110 Siedlce

www.wanz.uph.edu.pl

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

www.iro.uph.edu.pl




