




 
Cześć Studenci. 

 
 
 Zapewne czytając o sobie per Studenci jeszcze nie do 
końca zdajecie sobie sprawę, że piszemy o Was. Zapewne 
jesteście trochę przerażeni. Ale bez paniki, my też 
rozpoczynaliśmy studia. 
 W imieniu Studentów naszego Wydziału, chcemy 
trochę ułatwić Wam pierwsze kroki w nowym środowisku, 
którego teraz jesteście już pełnoprawną częścią. 
Przygotowaliśmy dla was krótką ściągę, z której śmiało możecie 
korzystać. Mamy nadzieję, że większość problematycznych, 
nowych dla Was kwestii udało nam się ująć, ale gdyby jednak coś 
pozostawało niejasne, śmiało kierujcie się do nas (najlepiej do 
biura Samorządu Studenckiego pok. -012, lub bezpośrednio do 
kogoś z naszej małej redakcji). Pamiętajcie, że na Uczelni 
wszyscy, a zwłaszcza starsi koledzy zawsze postarają się Wam 
pomóc. 
 A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić 
Was do lektury naszego mini przewodnika i życzyć Wam 
powodzenia. 
     

Malwina Bajerska,  
Kayleigh Karwowska.,  

Paulina Śmiech,  
Ania Warchoł, 

Karolina Wicher- Maciejczyk,  
Dawid Madej i Michał Marszałek 

 

3mamy kciuki 
My (tzn. Redakcja :P) 
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 Rektorem Naszej Uczelni jest prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Zgodnie  

z nazwą sprawowanej funkcji (łac. Rector- „władca”) rządzi naszą Uczelnią. Warto wiedzieć, 

gdyby przyszło Wam kiedy zwracać się bezpośrednio do Rektora, że zwracamy się do niego 

używając grzecznościowego Jego Magnificencja (JM).  

 W sprawnym wypełnianiu zadań Rektorowi pomagają Jego zastępcy, których 

obowiązki zostały określone w Statucie Uczelni. Upraszczając jeśli Rektora porównamy do 

Premiera, to Prorektorzy pełnią rolę Ministrów. Pochodzą z różnych wydziałów i zajmują się 

ściśle określonymi zadaniami. Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni jest prof. dr hab. 

inż. Florian Gambuś, ds. Nauki,  Wdrożeń i  Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. 

Stanisław Małek, prof. UR, a Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. 

Sylwester Tabor,  prof. UR. Funkcję Kanclerza sprawuje mgr Tomasz Szanser. 

 Cała uczelnia dzieli się na jednostki mniejsze, ułatwiające jej funkcjonowanie. 

Są nimi Wydziały, a konkretnie 7 Wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej UJ-UR - jednostka nadzorująca kierunek międzyuczelniany, jakim jest 

weterynaria. Władzę na Wydziale sprawuje Dziekan (obecnie: Prof. dr hab. inż. Czesław 

Klocek), który odpowiedzialny jest za jego sprawne funkcjonowanie.. Dziekanowi pomagają 

Prodziekani: ds. Organizacji i Rozwoju - Dr hab. inż. Piotr Micek i ds. Dydaktycznych  

i Studenckich- Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman. 

 Warto podkreślić, że w sprawach kiedy czujemy, że musimy zwrócić się o pomoc 

(wpisy warunkowe, przedłużenie sesji, urlopy, etc.), zwracamy się do prof. Andrzeja 

Sechmana (pisemnie podania składamy w Dziekanacie, lub kiedy sprawa jest poważniejsza, 

osobiście podczas dyżuru Dziekana).  

 W obrębie Wydziału wyróżniamy jeszcze Katedry, Instytuty i  Zakłady, mające 

swoich Kierowników. Jednostki te skupiają się wokół określonej tematyki badawczej, 

prowadzą poszczególne laboratoria i stacje. Odpowiadają również za określone przedmioty,  

o czym na pewno już wkrótce się przekonacie.  
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Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek 
Dziekan ukończył studnia na naszym wydziale (wtedy jeszcze 
zwanym Wydziałem Zootechnicznym), więc zna go od 
podszewki. Wiecznie zagoniony w swojej pracy, ale dla 
studentów zawsze znajdzie troszkę czasu i przyjmie ich  
z otwartymi rękami. Możesz go spotkać na zajęciach 
związanych z hodowlą trzody chlewnej oraz behawiorem  
i etologią zwierząt. Odbywał staże naukowe m.in. w Berlinie  
i Kilonii. 
 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman 
Nie bez kozery piastuje obecne stanowisko! Uwielbia pracę ze 
studentami i zawsze służy radą. Na wyjazdach i ogniskach gra na 
gitarze i śpiewa razem z nami. Masz problem związany z uczelnią, 
którego nie możesz rozwiązać? Nie obawiaj się porozmawiać o nim  
z dziekanem Sechmanem! On pomoże Ci znaleźć wyjście z sytuacji. 
Gdzie jeszcze możesz go zobaczyć? Z pewnością na przedmiotach  
z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i seminariach.  
Specjalista od hormonów tarczycowych i rozrodu ptaków. Odbywał 
liczne staże m.in. w Japonii.  

Dr hab. inż. Piotr Micek 
Ze względu na swoje stanowisko - ze studentami spotyka się 
głównie podczas zajęć lub zebrań Rady Wydziału. Mimo to, jak 
tylko jest okazja, z chęcią zamieni z nimi kilka słów. Zawsze 
uśmiechnięty, na balach „król parkietu”. Interesuje się sportem 
i turystyką. Prowadzi zajęcia związane z żywieniem zwierząt  
i paszoznawstwem. Specjalista w zakresie żywienia 
przeżuwaczy. Ukończył także studia we Francji. 
 



Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt posiada pewną strukturę, w skład której wchodzą 
dwa Instytuty, które są podzielone na mniejsze Zakłady, Katedry i Stacje doświadczalne. 
Laboratoria/stacje badawcze mieszczą się w Rząsce, Przegorzałach, Mydlnikach oraz 
Bielanach (zmuszeni do dojazdów polecamy aplikację „jak dojadę” ). Oprócz tego na  
każdym piętrze „katedralnej przestrzeni”, możemy znaleźć pokoje Prowadzących, którzy 
zawsze służą radą, małe laboratoria oraz sale ćwiczeniowe.  Każdy Instytut, Katedrę czy 
Zakład reprezentuje, jak i również czuwa nad ich porządkiem kierownik. Nasze 
zainteresowania naukowe możemy rozwijać w wybranej przez siebie jednostce, 
zajmującej się ulubioną tematyką. Tam również możemy pisać prace inżynierskie 
(oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z promotorem, którego również sami 
wybieramy). 
 
Struktura wydziału wraz z kierownikami przedstawia się następująco: 
 
Instytut Nauk o Zwierzętach 
Dyrektor:  Prof. dr hab. inż. Czesław  Klocek 
Zakład Hodowli Bydła – III piętro 
Kierownik:  Prof. dr hab. inż. Zygmunt  Gil  
Zakład Hodowli Koni – II piętro 
Kierownik:  Dr hab. inż. Jarosław  Łuszczyński 
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza – III piętro 
Kierownik:  Dr hab. inż. Ryszard Tuz 
Zakład Zoologii Środowiskowej – parter  
Kierownik:  Dr hab. inż. Paweł Nosal  
Instytut Nauk Weterynaryjnych 
Dyrektor:  Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz 
Zakład Anatomii Zwierząt - parter 
Kierownik:  Prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk 
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu  Zwierząt – IV piętro 
Kierownik:  Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz 
Katedra Biotechnologii  Zwierząt 
Kierownik:  Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska 
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt – IV piętro 
Kierownik:  Prof. dr hab. inż. Andrzej  Sechman 
Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt - parter 
Kierownik:  Prof. dr hab. inż. Józef  Bieniek 
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa – parter  
Kierownik:  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz  Popek 
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt – III piętro 
Kierownik:  Prof. dr hab. inż. Zygmunt  Kowalski 
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 Na uczelniach wyższych honorujemy wykładowców, prowadzących 
ćwiczenia, laboratoria, czy seminaria według stopni i tytułu naukowego (dla 
dociekliwych regulacje uzyskiwania tychże szczegółowo zawarte są w  ustawie z 14 
marca 2003 „O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  
w zakresie sztuki”). 
 Zacznijmy od doktorantów. Doktoranci prowadzący zajęcia na naszym 
wydziale w większości są studentami studiów IIIo i na swój pierwszy stopień naukowy 
muszą jeszcze zapracować (między innymi ucząc nas, ale także prowadząc własne 
prace badawcze). Do nich zwracamy się przeważnie zgodnie z uzyskanym tytułem 
zawodowym czyli Pani Magister/Panie Magistrze. 
 Widząc przedrostek „dr” powinniśmy tytułować prowadzącego Pani 
Doktor/Panie Doktorze. Jest to pierwszy stopień naukowy, jaki można uzyskać  
w Polsce.   
I tu mała uwaga językowa: używając skrótu dr kropki nie stawiamy. Może się jednak 
zdarzyć, że będziemy mieć na myśli przypadek, w którym słowo zmienia formę na 
DOKTORA czy DOKTORZE. Wówczas, ponieważ ostatnią literą wyrazu nie jest   
r, stosując skrót piszemy więc albo dra/drze X albo dr. X (przepraszam za tę 
dygresję, ale często o tym nie myślimy, a przecież status studenta, ZWŁASZA 
NASZEGO WYDZIAŁU :P zobowiązuje). 
 Pracownik niesamodzielny (doktor) może uzyskać najwyższy stopień 
naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO, kiedy jego dorobek naukowy w znaczący 
sposób przyczynia się do rozwoju dyscypliny naukowej (procedury są skomplikowane, 
odsyłam do odpowiedniej ustawy i rozporządzeń do niej ). Uzyskując stopień dra 
hab. pracownik staje się pracownikiem samodzielnym. 
 Inną sprawą jest JEDYNY TYTUŁ NAUKOWY w Polsce jakim jest 
PROFESOR. Tytuł Profesora nadawany jest przez Prezydenta RP. Do Wykładowców  
z przedrostkiem Prof. zwracamy się Pani Profesor/ Panie Profesorze.  
 Niekiedy przy nazwisku prowadzącego spotykamy sytuację typu dr hab. 
inż. XXX, prof. UR. Tacy wykładowcy nie otrzymali jeszcze nominacji prezydenckiej, ale 
Wydział uznał, że należy im się wyższe stanowisko i przyznał im tzw. STANOWISKO 
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO. Wówczas również zwracamy się do prowadzącego 
Pani Profesor/ Panie Profesorze.  
 A na koniec najważniejsze. Pamiętajcie, że wszyscy prowadzący to ludzie  
i tak jak my byli kiedyś studentami. Rozumieją, kiedy mamy problemy i często potrafią 
nam pomóc lub po prostu wysłuchać. Nie wahajcie się iść i powiedzieć, że chwilowo 
macie problemy. Konsultacje są dla nas i śmiało możemy z nich korzystać. 



Studenckie „must know” 

 Zaliczenie, egzamin, sesja 
Większość przedmiotów odbywa się w dwóch 
formach- wykładu (na których obecność 
teoretycznie nie jest obowiązkowa) i ćwiczeń 
/laboratorium (tu o ilości dozwolonych absencji 
decyduje Prowadzący). Wiedza z ćwiczeń 
sprawdzana  jest w trakcie semestru 
(kolokwium) lub w sesji/tuż przed sesją. Sesją, 
czyli czasem, gdy nasza wiedza zostaje 
potwierdzona-kiedy??? patrz Organizacja roku. 
Wiedza z wykładów sprawdzana jest w trakcie 
sesji, przeważnie w formie pisemnej- zaliczenia 
lub egzaminu. O szczegółach poinformuje Was 
każdy z Prowadzących przedmiot. Za dogranie 
terminów odpowiedzialny jest Starosta 
 





Przewodnicząca  
Samorządu Studentów WHiBZ 

Malwina Bajerska 
 

Zastępca 
 Przewodniczącej  
Karolina Wicher-

Maciejczyk 
 

Zastępca 
Przewodniczącej 

Kayleigh 
Karwowska 



 Definicji „akademik” nikomu nie trzeba tłumaczyć. Akademiki są miejscem, 

gdzie studenci mogą mieszkać za przystępna cenę w godziwych warunkach. Skupmy się 

jednak na konkretach- akademikach Naszej Uczelni.  

Zacznijmy od technicznej strony : UR posiada cztery akademiki  o dumnych nazwach:  

Oaza, Czwórka, Bratniak i Młodość. 

 Oaza i Czwórka znajdują się przy al. 29 Listopada (48c i 48b)- tu prawdziwe 

student’s life jest na wyciągnięcie ręki. Kuchnią i łazienką trzeba dzielić się na piętrach. 

Za to w obrębie kampusu jest stołówka- smaczne jedzonko za niską cenę. Kalorie 

spalicie na boisku, lub na imprezie w klubie Arka. Jeśli pogoda dopisze zawsze możecie 

„zabić” (nie mylić z zapić) ciągnące się niespiesznie wieczory, przy klubie, na 

ławeczkach z miejscem do grillowania. Przecież  student nie tylko nauką żyje. Tymi 

dwoma Akademikami rządzi tak zwana Pani Mama, która ma świetne podejście do 

studentów, co nie jest wcale takie oczywiste. Zawsze pomoże i wesprze dobrym słowem.  

 Bratniak znajduje się na ul. Jabłonowskich 10/12. Tuż obok Rynku  

i pozostałych atrakcji centrum miasta. Są tu pokoje 1-3 osobowe, a łazienką mieszkańcy 

dzielą się w max 4 osoby. Na parterze znajduje się siłownia oraz sala TV. 

 Młodość znajduję się przy  ul. Urzędniczej 68. Również blisko centrum. 

Akademik ten zorganizowany jest w „składy”. Są to dwupokojowe „apartamenty”  

z własną kuchnią i  łazienką.  W kuchni znajdziecie lodówkę, kuchenkę na 2 palniki, 

zlew. Na dole jeszcze lepiej: wspólna kuchnia z piekarnikiem, sala TV, siłownia,  

świetlica.  

 We wszystkich akademikach koszt pralni - jednorazowego żetonu, wynosi 

2zł. Gości przyjmujemy do 23:00, jak zawsze jest jakieś ale - za zgodą kierownika  

i  niewielką opłatą można kogoś przenocować. 
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BĄDŹ ROZPOZNAWALNY 

JAK?- PRZEDSTAWIAMY 

KILKA SPOSOBÓW 

STAROSTA??? 

CZYLI KIM ON JEST, JAKIE MA FUNKCJE I DLACZEGO WARTO NIM ZOSTAĆ? 

 

 STAROSTA JEST ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY STUDENTAMI DANEGO ROKU, 

PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA, A SAMORZĄDEM STUDENTÓW. JEGO NAJWAŻNIEJSZYM 

ZADANIEM  JEST USTALANIE TERMINÓW EGZAMINÓW PODCZAS SESJI. WBREW 

POZOROM NIE JEST TO AŻ TAK TRUDNE, JAKBY SIĘ WYDAWAŁO- PROWADZĄCY NA 

OGÓŁ DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO PROPOZYCJI STUDENTÓW. KOLEJNĄ WAŻNĄ DLA NIEGO 

RZECZĄ SĄ ZEBRANIA WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW, NA KTÓRE 

KAŻDY STAROSTA MA OBOWIĄZEK PRZYCHODZIĆ. W ICH TRAKCIE MA ON 

MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA PODCZAS WYBORÓW ORAZ OTRZYMUJE INFORMACJE  

O WSZYSTKIM CO DZIEJE SIĘ NA UCZELNI (ZMIANY PROGRAMÓW STUDIÓW, 

REGULAMINÓW, SZKOLENIA, WYJAZDY, EVENTY ITP.), KTÓRE MA OBOWIĄZEK 

PRZEKAZAĆ POZOSTAŁYM STUDENTOM NA SWOIM ROKU. MOŻE ON TAKŻE DZIELIĆ 

SIĘ SWOIMI POMYSŁAMI Z POZOSTAŁYMI DZIAŁACZAMI ORAZ ZGŁASZAĆ WSZYSTKIE 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI, Z KTÓRYMI SPOTKAŁ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ. 

  

 OBOWIĄZKI I OBOWIĄZKI, A JAKA Z TEGO KORZYŚĆ? O DZIWO SPORA! 

KAŻDY WYKŁADOWCA STAROSTĘ BARDZO DOBRZE PAMIĘTA. CZASEM SIĘ TO 

PRZYDAJE, CZASEM NIE, ALE WSZYSTKO ZALEŻY OD NIEGO. KOLEJNA KORZYŚĆ? 

INFORMACJE Z PIERWSZEJ RĘKI - STAROSTA WIE ZAWSZE WSZYSTKO O WSZYSTKIM  

I O WSZYSTKICH.   

  

 I NAJWAŻNIEJSZE - LUDZIE! KTÓŻ ZNA ICH WIĘCEJ NIŻ ON? 



MOŻE KOŁO NAUKOWE ? 
 JEŻELI JESTEŚ GŁODNY WIEDZY, CHCESZ ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ - 

ZACZNIJ DZIAŁAĆ W KOŁACH NAUKOWYCH! NA NASZYM WYDZIALE FUNKCJONUJĄ 

TAKIE TRZY: KOŁO NAUKOWE ZOOTECHNIKÓW, RYBAKÓW ORAZ BIOLOGÓW. 

DZIĘKI NIM STUDENCI MAJĄ OKAZJĘ POGŁĘBIĆ SWOJĄ WIEDZE POPRZEZ 

WSZELKIEGO RODZAJU WYJAZDY, M.IN.  NA COROCZNĄ AUKCJĘ KONI ARABSKICH 

PRIDE OF POLAND, TARGI HODOWLANE CZY OBOZY NAUKOWE ORAZ 

WYKONYWANIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ POD OPIEKĄ NASZEJ KADRY. WYNIKI 

BADAŃ MAJĄ OKAZJĘ PRZEDSTAWIĆ MIEDZY INNYMI NA ODBYWAJĄCEJ SIĘ CO ROKU 

WYDZIAŁOWEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH, KTÓRA CIESZY SIĘ DUŻYM 

ZAINTERESOWANIEM ZARÓWNO WŚRÓD NASZYCH WYKŁADOWCÓW, STUDENTÓW, 

JAK I OSÓB Z ZEWNĄTRZ ZAINTERESOWANYCH NASZYMI DOŚWIADCZENIAMI. 

 

GDZIE ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI ? JAK SIĘ WKRĘCIĆ ?  

 JEŚLI MASZ CHĘĆ UCZESTNICTWA W RÓŻNYCH PROJEKTACH 

BADAWCZYCH, PRAGNIESZ WIĘCEJ DZIAŁAĆ I SIĘ ROZWIJAĆ, ZGŁOŚ SIĘ 

DO JEDNEGO Z OPIEKUNÓW (LINKI NA OSTATNIEJ STRONIE). KAŻDY  

Z NICH Z CHĘCIĄ PRZEKAŻE CI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. 

DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH I ROZWIEJE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI. 
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Kalendarzyk małżeński studencki,  
czyli organizacja roku akademickiego 



Strona naszej Uczelni www.ur.krakow.pl 

Strona naszego wydziału  
(tu w zakładce Sprawy 

studenckie/Plan zajęć szukajcie 
podziału godzin) 

 
www.whibz.ur.krakow.pl 

Fanpage naszego 
wydziału 

https://www.facebook.com/WHIBZ.UR 

USOSweb UR www.usosweb.ur.krakow.pl 

Nasz fanpage www.facebook.com/SamorzadHiBZ 

Fanpage Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów 

UR 

 
www.facebook.com/SamorzadStudentowUR 

Koła Naukowe WHiBZ http://stud.sess.anim.ur.krakow.pl/ 

Studium języków obcych 
UR 

www.sjo.ar.krakow.pl 

Studium wychowania 
fizycznego UR 

www.swf.ur.krakow.pl 
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