
Wydział Przyrodniczy  
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 

 W  S I E D L C A C H  



UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 

jest akademicką uczelnią publiczną o historii sięgającej 1969 roku. 



U N I W E R S Y T E T  
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY  

W SIEDLCACH 

 

Wydział 
Przyrodniczy 

Wydział 
Humanistyczny 

Wydział Nauk 
Ścisłych 

Wydział Nauk  
Ekonomicznych 

i Prawnych 

W roku akademickim 
2011/2012 Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach kształcił 9840 

studentów 

Uniwersytet zatrudnia ponad 
600 nauczycieli akademickich w 
tym ponad 150 samodzielnych 

pracowników nauki, w tym 
ponad 60 profesorów 

tytularnych 



Wydział Przyrodniczy 

- Prowadzimy zajęcia 

dydaktyczne  

/w ramach kierunków  

i systemów studiów/ 

- Nadajemy tytuły 
zawodowe: 

* Magistra 

* Inżyniera 

* Licencjata 

Działalność 
dydaktyczna 

- Prowadzimy badania 

naukowe 

- Nadajemy stopnie 

naukowe: 

* Doktora 

* Doktora habilitowanego 

- oraz tytuły naukowe: 

* Profesora 

Działalność 
naukowa 



- powstał w 1977 roku, funkcjonując w ramach Wyższej Szkoły 

Rolniczo-Pedagogicznej do 1999 roku. 

- 1.X.1999 roku Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna decyzją Sejmu RP 
została przekształcona w Akademię Podlaską. 

- od 1 października 2010 roku decyzją Sejmu RP Akademia Podlaska został 
przemianowana na 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

Wydział Przyrodniczy 



Wydział Przyrodniczy 
gromadzi 

doświadczenia             
w kształceniu 

studentów od ponad 
35 lat.  

Miarą jakości 
kształcenia jest 

pozytywna ocena 
Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej 
zarówno programowa 
jak i instytucjonalna 

Wydział Przyrodniczy 
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Uroczyste wręczenie 
dyplomów 

absolwentom 2012 

Aula Wydziału 
podczas Festiwalu 

Nauki 

Dziedziniec Wydziału 
Przyrodniczego 



Aktualnie Wydział  Przyrodniczy 
zatrudnia 152 nauczycieli akademickich 

Pracownicy 
samodzielni 

•18 profesorów tytularnych (w tym 14 na 
stanowiskach profesorów zwyczajnych),  

Pracownicy 
samodzielni 

•39 doktorów habilitowanych, 

Adiunkci 

•79 doktorów - na stanowiskach adiunktów,  

Asystenci 
•2 magistrów– na stanowiskach asystentów, 

Kadra 
dydaktyczna 

•14 wykładowców i st. wykładowców. 



Baza 
dydaktyczna 
(10000 m2): 

Sale 
wykładowe  

w pełni 
wyposażone  

w sprzęt 
multimedialny,  

Laboratoria z 
nowoczesną 

aparaturą,  

Sale 
komputerowe, 

Obiekty 
sportowe,  

Nowoczesna 
biblioteka. 

Wydział  Przyrodniczy  - baza dydaktyczna 



STOPNI NAUKOWYCH 
DOKTORA  

W DYSCYPLINACH:  

Agronomia  (od 1986 roku) 

Zootechnika   (od 1990 roku) 

Biologia  (od 1998 roku) 

STOPNI NAUKOWYCH 
DOKTORA 

HABILITOWANEGO 
NAUK ROLNICZYCH 
W DYSCYPLINACH:  

Agronomia  (od 1996 roku) 

Zootechnika  (od 2004 roku). 

Wydział posiada  uprawnienia do nadawania  

Wydział  Przyrodniczy - akademickość, poziom naukowy 



Kadra 
naukowo-

dydaktyczna 
Wydziału 

kształciła w 
roku 

akademickim 
2012/2013 

Ponad 
1000 

studentó
w 

Osiem 
kierunków 

studiów  

biologia 

menadżer 
produkcji i 

przetwórstwa 
mięsa  

zootechnika   

turystyka 
i 

rekreacja  oraz  

studia 
doktoranckie  

dietetyka 

rolnictwo   gospodarka 
przestrzenna 

Wydział  Przyrodniczy  - działalność dydaktyczna 

Dotychczas dyplomy 
ukończenia studiów 

wyższych  

na Wydziale Przyrodniczym   
otrzymało ponad 10000 

absolwentów 

bioinżynieria 
produkcji 
żywności   



System szkolnictwa wyższego w Polsce  

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 

Studia III stopnia  

doktoranckie /4 – letnie/ 

Studia II stopnia  

magisterskie /1,5 lub 2 letnie/  

Studia I stopnia  

zawodowe:  

 - licencjackie /3-letnie/   

                   - inżynierskie /3.5-letnie/ 

 



Kierunki studiów 

 

 

Oferta edukacyjna Wydziału Przyrodniczego 2013/2014 

Kierunki i specjalności prowadzone  

NA  STUDIACH  STACJONARNYCH    I i II ° 

 
 

 

Biologia  
Rolnictwo  Zootechnika  

Turystyka  

i rekreacja  

Bioinżynieria 

produkcji 

żywności   

Biologia z 

kulturą fizyczną 

 

•Biologia 

środowiska z 

ekoturystyką 

 

•Biologia 

eksperymental

na z 

biotechnologią 

 

•Biologia z 

analityką 

 

•Zarządzanie 

środowiskiem 

Agronomia z 

agroturystyką 

 

•Agrobiznes 

 

•Ochrona 

środowiska 

przyrodniczego 

 

•Architektura 

terenów 

zielonych 

 

•Agroinformatyka 

 

•Produkcja 

ogrodnicza 

 

•Agrokonsulting 

 

•Hodowla 

zwierząt 

 

•Hipologia  

 

•Ocena i 

wykorzystanie 

produktów 

zwierzęcych  

 

•Bioinżynieria 

produkcji 

żywności 

pochodzenia 

roślinnego 

 

 

•Bioinżynieria 

produkcji 

żywności 

pochodzenia 

zwierzęcego 

Gospodarka 

przestrzenna 

Menadżer produkcji 

i przetwórstwa 

mięsa 

Dietetyka 

 

•Catering w 

dietetyce 

 

 

•Poradnictwo 

dietetyczne i 

żywieniowe 



Kierunki studiów 

 

 

Oferta edukacyjna Wydziału Przyrodniczego 2013/2014 

Kierunki i specjalności prowadzone  

NA  STUDIACH  NIESTACJONARNYCH    I i II ° 

 
 

 

Biologia  

Rolnictwo  Zootechnika  

Bioinżynieria 

produkcji żywności   

 

•Biologia środowiska 

z ekoturystyką 

 

•Biologia 

eksperymentalna z 

biotechnologią 

 

•Biologia z analityką 

 

•Zarządzanie 

środowiskiem 

Agronomia z 

agroturystyką 

 

•Agrobiznes 

 

•Ochrona środowiska 

przyrodniczego 

 

•Architektura 

terenów zielonych 

 

•Agroinformatyka 

 

•Produkcja 

ogrodnicza 

 

•Agrokonsulting 

 

•Hodowla zwierząt 

 

•Hipologia  

 

•Ocena i 

wykorzystanie 

produktów 

zwierzęcych  

 

•Bioinżynieria 

produkcji 

żywności 

pochodzenia 

roślinnego 

 

 

•Bioinżynieria 

produkcji 

żywności 

pochodzenia 

zwierzęcego 

Gospodarka 

przestrzenna 

Dietetyka  



 

Oferta edukacyjna Wydziału Przyrodniczego 2013/2014 
 

 

 STUDIA  DOKTORANCKIE - III° 

 
 

 

STUDIA DOKTORANCKIE /4 letnie/ 

Dyscyplina:   Agronomia 

Dyscyplina:  Zootechnika 

Dyscyplina: Biologia 



 

Oferta edukacyjna Wydziału Przyrodniczego 2013/2014 

Oferta  studiów  podyplomowych 

 
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

w zakresie: 

Biologii i ochrony środowiska 

Ochrony przyrody i zarządzanie obszarami Natura 
2000 

Kształcenia blokowego w zakresie przyrody 

Nauczania przyrody 

Technologii uprawy grzybów jadalnych 

Produkcji ogrodniczej 

Architektury krajobrazu 

Rolnictwa 

Nowoczesnych technologii produkcji mleka 



POMOC MATERIALNA 

    stypendia Rektora 

 

•w kwocie 700-1100 zł miesięcznie 

 stypendia specjalne   

•do 200 zł miesięcznie 

  

 zapomogi jednorazowe  

   

• do 500 zł 

POMOC MATERIALNA  

 stypendia socjalne   

 

dochód do 750 zł na członka rodziny   

kwota 350-550 zł miesięcznie 

 stypendia mieszkaniowe 

  

150 zł miesięcznie 

Wydział  Przyrodniczy  - formy pomocy materialnej 
dla studentów 



 Uczelnia oferuje około 1000 miejsc w czterech Domach 

Studenta odznaczających się wysokim standardem  



Działalność naukowa studentów 

Studenckie Koła Naukowe 

Ornitologów 

Przyrodników 

Ekologów 

Biologów Molekularnych 

Mikrobiologów 

Dydaktyków Przyrody 

Białowieskie 

Ekonomistów Rolnictwa 

Agroturystów 

Menadżerów Agrobiznesu 

Hodowców Zwierząt 

Inżynierii Rolniczej 

Turystyki i Rekreacji 

Hodowców i użytkowników 
koni 

Młodych  Gleboznawców  

Działalność sportowo-rekreacyjna 



Działalność naukowa studentów 

- Uczestnictwo w seminariach ogólnokrajowych 

- Prezentacja wyników 

- Wdrażanie studentów w warsztat badawczo-naukowy 

- Poszerzanie wiedzy w określonych zakresach tematycznych 



Biblioteka Główna  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH  

ul. Ks. J. Popiełuszki 8 

- jedna z najnowocześniejszych w Polsce 



Działalność kulturalna 

Uczelniany Ośrodek Kultury: 

Studencki Ośrodek 
Działań Kulturalnych 
„Limes” 

Klub Studencki pe-Ha 

Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Doza” 

Klub Miłośników Teatru 



Sport i rekreacja 

Studium Wychowania Fizycznego  

i Sportu    

Akademicki Ośrodek Jeździecki 

Obozy sportowe 

 

http://www.ap.siedlce.pl/akademia_pliki/wydzialy/jedm/azs/azs.htm


Ośrodek Jeździecki  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach               

ul. Kazimierzowska 3 



Ośrodek wypoczynkowy  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   

„Ogonki” na Mazurach 



Zasady rekrutacji na Wydziale Przyrodniczym 

Jeżeli chcesz 

studiować na 

Wydziale: 

 Na egzaminie maturalnym 
zadbaj o dobre wyniki z 
 dwóch spośród 

następujących przedmiotów: 
 biologia, chemia, fizyka 
z astronomią, geografia,  język 
obcy, matematyka, wiedza o 

społeczeństwie 

 Wprowadź dane do systemu 
Internetowej Rejestracji  

Kandydatów (IRK) 

 Złóż komplet wymaganych 
dokumentów 

Etap I Etap II Etap III 

oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez 

szkolę lub Centralną Komisję Egzaminacyjną,  

podpisany formularz zgłoszeniowy na studia (wydruk z 
IRK),  

3 fotografie „do dowodu osobistego”,  

kserokopia dowodu osobistego,  

zaświadczenie lekarza medycyny pracy,  

odcinek opłaty rekrutacyjnej 

Wykaz wymaganych dokumentów 

Postępowanie rekrutacyjne  

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego  

na studia przyjmowani są laureaci olimpiad: 

biologicznej 

chemicznej 

fizycznej 

geograficznej 

informatycznej 

ochrony środowiska 

ekologicznej 

wiedzy ekologicznej 

wiedzy i umiejętności rolniczych  

ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z zakresu technologii mięsa, 

ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” 



Adres internetowy Wydziału Przyrodniczego 

www.wp.uph.edu.pl 

Adres internetowy Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach 

www.uph.edu.pl 

Adres Wydziału Przyrodniczego: 

08-110 Siedlce 

ul. B. Prusa 12/14 

Zapraszamy 

do 

studiowania 


