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Wydziały i kierunki Kierunki studiów II. stopnia



Kierunki studiów 
II. stopnia 

(oferowane w rekrutacji 
śródrocznej)

1. Architektura krajobrazu

2. Biotechnologia

3. Budownictwo*

4. Gastronomia – sztuka kulinarna

5. Geodezja i Kartografia

6. Geodezja i Kartografia - studia w j. 

angielskim

7. Gospodarka Przestrzenna

8. Informatyka*

9. Informatyka - studia w j. angielskim

10. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-

spożywczej

11. Inżynieria środowiska

12. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim

13. Mechanika i budowa maszyn*

14. Mechatronika

15. Ochrona środowiska 

16. Odnawialne źródła energii

17. Rolnictwo*

18. Rolnictwo - studia w j. angielskim

19. Technologia żywności i żywienie człowieka

20. Technologia żywności i żywienie człowieka –

studia w j. angielskim

21. Towaroznawstwo

22. Zootechnika*

* - także w formie niestacjonarnej.

Wydziały i kierunki



Wybierz wydział
na którym 
studiujesz

Wydział Bioinżynierii 
Zwierząt

Wydział Biologii 
i Biotechnologii

Wydział Geoinżynierii

Wydział Matematyki 
i Informatyki

Wydział Nauk 
Technicznych

Wydział Nauki 
o Żywności

Wydział Rolnictwa
i Leśnictwa



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Bioinżynieria produkcji żywności

Zootechnika

POWRÓT

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia

Biotechnologia

Mikrobiologia

POWRÓT



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Geoinżynierii

Budownictwo

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria środowiska

Turystyka i rekreacja

POWRÓT

Inżynieria informacji



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka

Matematyka

POWRÓT



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Nauk Technicznych

Energetyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

POWRÓT



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Nauki o Żywności

Gastronomia – sztuka kulinarna

Inżynieria przetwórstwa żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka

POWRÓT

Towaroznawstwo



Wybierz 
kierunek

który studiujesz

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Chemia

Architektura krajobrazu

Leśnictwo

Ochrona środowiska

Rolnictwo

POWRÓT

Odnawialne źródła energii



Architektura 
krajobrazu

Architektura 
krajobrazu

Architektura 
krajobrazu

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Gospodarka 
przestrzenna

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/22_SMU_AK/?from=field:22
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14


Bioinżynieria 
produkcji 
żywności

Bioinżynieria 
produkcji żywności

Biotechnologia

Zootechnika

Inżynieria środowiska

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Technologia 
żywności i żywienie 

człowieka

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Towaroznawstwo

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/02/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19


Biotechnologia Biotechnologia

Biotechnologia

Towaroznawstwo

Zootechnika

Inżynieria 
środowiska

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Odnawialne 
źródła energii

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Gastronomia -
sztuka kulinarna

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/02/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61


Budownictwo Budownictwo

Geodezja 
i kartografia

Budownictwo

Gospodarka 
przestrzenna

Inżynieria 
środowiska

Odnawialne 
źródła energii

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/08_SMU_GiK/?from=field:08
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/11/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69


Energetyka Energetyka

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-spożywczej

Mechanika 
i budowa 
maszyn

Mechatronika
Inżynieria 

środowiska

Odnawialne 
źródła energii

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/09/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/47_SMU_MECH/?from=field:47
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69


Gastronomia –
sztuka kulinarna

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Zootechnika

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Towaroznawstwo

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/02/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19


Geodezja 
i kartografia

Geodezja 
i kartografia

Geodezja 
i kartografia

Gospodarka 
przestrzenna

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Odnawialne 
źródła 
energii

Informatyka

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/08_SMU_GiK/?from=field:08
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/17/


Gospodarka 
przestrzenna

Gospodarka 
przestrzenna

Gospodarka 
przestrzenna

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo
Odnawialne 

źródła 
energii

Architektura 
krajobrazu

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/22_SMU_AK/?from=field:22


Informatyka Informatyka

Mechatronika

Informatyka

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/47_SMU_MECH/?from=field:47
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/17/


Inżynieria 
informacji

Inżynieria 
informacji

Gospodarka 
przestrzenna

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14


Inżynieria 
przetwórstwa 

żywności

Inżynieria 
przetwórstwa 

żywności

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Inżynieria 
precyzyjna 

w produkcji rolno-
spożywczej

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Towaroznawstwo

Inżynieria 
środowiska 

(studia 
w j. angielskim)

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_OBCE/programme/49_SMU_IS_ANG/?from=field:49


Inżynieria 
środowiska

Inżynieria 
środowiska

Gospodarka 
przestrzenna

Ochrona 
środowiska

Biotechnologia

Inżynieria 
środowiska

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49


Leśnictwo Leśnictwo

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-spożywczej

Rolnictwo

Ochrona 
środowiska

Biotechnologia

Odnawialne 
źródła energii

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69


Mechanika 
i budowa 
maszyn

Mechanika 
i budowa 
maszyn

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-
spożywczej

Mechanika 
i budowa 
maszyn

Mechatronika

Odnawialne 
źródła energii

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/09/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/47_SMU_MECH/?from=field:47
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69


Mechatronika Mechatronika

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-
spożywczej

Mechanika 

i budowa 
maszyn

Mechatronika
Odnawialne 

źródła energii

Informatyka

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/09/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/09/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/47_SMU_MECH/?from=field:47
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/17/


Ochrona 
środowiska

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Ochrona 
środowiska

Zootechnika

(z dodatkowymi 
uzupełnieniami)

Biotechnologia

Odnawialne 
źródła energii

Gospodarka 
przestrzenna

Inżynieria 
środowiska

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-spożywczej

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/02/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/14_SMU_GOP/?from=field:14
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67


Odnawialne 
źródła energii

Odnawialne źródła 
energii

Odnawialne 
źródła energii

Inżynieria 
środowiska

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/49_SMU_INZS/?from=field:49


Rolnictwo Rolnictwo

Rolnictwo

Ochrona 
środowiska

Inżynieria 
środowiska 

(studia 
w j.angielskim)

Biotechnologia

Odnawialne 
źródła energii

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-
spożywczej

Zootechnika

Towaroznawstwo

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_OBCE/programme/49_SMU_IS_ANG/?from=field:49
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/02/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19


Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Technologia 
żywności i żywienie 

człowieka

Gastronomia –
sztuka kulinarna Inżynieria 

precyzyjna 
w produkcji rolno-

spożywczej

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Towaroznawstwo

BiotechnologiaZootechnika

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Inżynieria 
środowiska (studia 

w angielskim)

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/02/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_OBCE/programme/49_SMU_IS_ANG/?from=field:49


Towaroznawstwo Towaroznawstwo

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Technologia 
żywności i żywienie 

człowieka

Towaroznawstwo

Biotechnologia

Odnawialne 
źródła energii

Ochrona 
środowiska

Rolnictwo

Inżynieria środowiska 
(studia w angielskim)

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/69_SMU_OZE/?from=field:69
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/56_SMU_OSKS/?from=field:56
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/01/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_OBCE/programme/49_SMU_IS_ANG/?from=field:49


Zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji

Zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji

Inżynieria 
precyzyjna 
w produkcji 

rolno-spożywczej

Mechanika 
i budowa maszyn

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka

Gastronomia –
sztuka kulinarna

Towaroznawstwo

POWRÓT

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/67_SMU_IPwPRS/?from=field:67
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/field/09/
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/03_SMU_TZiZC/?from=field:03
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/61_SMU_GSzK/?from=field:61
https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_Z/programme/19_SMU_TOW/?from=field:19


Zootechnika Zootechnika

Biotechnologia

Zootechnika

Inżynieria 
środowiska

Rolnictwo

Odnawialne 
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Jeszcze kilka 
miesięcy…

Jeśli kończysz w UWM kierunek, który 

kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, 

niestety nie weźmiesz udziału 

w rekrutacji śródrocznej. 

Poczekaj na rekrutację letnią.
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Inny kierunek?



Internetowa 
Rejestracja 

Kandydatów

Rekrutacja na studia prowadzona jest 

w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów

www.irk.uwm.edu.pl
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