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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 



 

 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt –  

  Prof. dr hab. Andrzej Sechman 

  

 Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt  

   Prof. dr hab. Ewa Ptak 

 

 Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt  

 Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska 

 

 Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt  

 dr hab. Paweł Nosal, prof. UR 

 

 Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa 

 Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski 

  

 

Struktura organizacyjna Wydziału  

5 Katedr 



Rozwijanie pasji naukowej  

■ Wydziałowe Koła Naukowe – Zootechników, Rybaków,  

    Biologów, Bioinżynierów 

■ Studenckie Sesje Kół Naukowych (wydziałowe, uczelniane 

   i  ogólnopolskie) 

■ Festiwal Nauki w Krakowie (maj) 

■ Małopolska Noc Naukowców (wrzesień) 

■ Konferencje Naukowe Doktorantów i Młodych Naukowców 



 

o Biologia stosowana (6 semestrów, licencjat) 

o Bioinżynieria zwierząt (7 semestrów, inżynier) 

o Zootechnika (7 semestrów, inżynier) 

 Hodowla zwierząt 

 Hodowla i użytkowanie koni 

 Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt 

 Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych 

 Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód 

Wybór specjalności na 3 semestrze 

 

Kierunki studiów I stopnia 



https://whibz.urk.edu.pl 
STUDENT 

 Dziekanat: do pobrania, regulamin studiów 

 Plany zajęć 

 Organizacja roku 

 Program studiów 

 Studenci niepełnosprawni 

 Erasmus 

 Prace dyplomowe 

 Samorząd studentów WHiBZ 

 Sprawy socjalne 

 Koła naukowe 

 USOSWEB 



Dziekanat WHiBZ 

 Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 
24/28   

 E-mail: whbz@urk.edu.pl   

 Tel. (012) 662-40-66 

 Fax. (012) 633-33-07 

http://whibz.ur.krakow.pl/ 



Pracownicy Dziekanatu 

 mgr Beata Majka (kierownik) whbz@urk.edu.pl 

 mgr inż. Joanna Sadowska  
 joanna.sadowska@urk.edu.pl 

 KIERUNKI: Bioinżynieria zwierząt, Biologia 
 stosowana, Zootechnika – studia niestacjonarne 

 Elektywy (przedmioty do wyboru) 

 mgr inż. Renata Moczko 

   renata.moczko@urk.edu.pl     

 Kierunek: Zootechnika – studia stacjonarne 

 

 

 

http://whibz.ur.krakow.pl/ 

mailto:whbz@urk.edu.pl
mailto:joanna.sadowska@urk.edu.pl
https://whibz.urk.edu.pl/dziekanat.html


Pracownicy Dziekanatu 
 lic. Marta Kasprzyk  

 m.kasprzyk@urk.edu.pl  

 Legitymacje studenckie, suplementy i dyplomy 

 sprawy materialne i socjalne 

 

 mgr inż. Malwina Bajerska-Szczupak 

 obsługa systemu USOS (plany dydaktyczne i 
 rozliczanie pensum) 

 

 mgr inż. Piotr Kawula – obsługa sal, sieci 
komputerowej i pracowni komputerowych 

http://whibz.ur.krakow.pl/ 

https://whibz.urk.edu.pl/dziekanat.html


Godziny przyjęć: 

 Poniedziałek:    9:00-13:00 

 Wtorek:      9:00-13:00 

 Środa:       nieczynne 

 Czwartek:      9:00-13:00 

 Piątek:       9:00-13:00 (studenci 
niestacjonarni do godz. 15:00) 

 

 

 

http://whibz.ur.krakow.pl/ 



Dziekani – godziny przyjęć: 

 Dziekan Wydziału 
 Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek 

   wtorek: 13:00-14:00; środa: 9:00-10:00 

 

 Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich 
 Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman 

 poniedziałek: 8:30-9:30; czwartek: 9:45-10:45 

http://whibz.ur.krakow.pl/ 



Opiekunowie poszczególnych 
kierunków 

ZOOTECHNIKA  

- studia stacjonarne 

dr hab. inż. Marcin Lis, prof. UR (Katedra 
Zoologii i Dobrostanu Zwierząt; rzlis@cyf-

kr.edu.pl tel. 12 662-4077) 

- studia niestacjonarne 

   dr inż. Marta Basiaga (Katedra Zoologii i 
Dobrostanu Zwierząt; marta.basiaga@urk.edu.pl 
tel. 12 662-4040) 

mailto:rzlis@cyf-kr.edu.pl
mailto:rzlis@cyf-kr.edu.pl
mailto:rzlis@cyf-kr.edu.pl
mailto:o.lasek@ur.krakow.pl


Opiekunowie poszczególnych 
kierunków i specjalności 

BIOLOGIA STOSOWANA 

dr hab. Artur Osikowski, prof. UR (Katedra 
Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt; 
artur.osikowski@urk.edu.pl 

   tel. 662-4083) 
 

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT 

dr Agnieszka Grzegorzewska  

(Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt; 
agnieszka.grzegorzewska@urk.edu.pl 

   tel. 662-4044) 

 

mailto:irena.grzes@ur.krakow.pl


Organizacja roku akademickiego 
2019/2020 

 Semestr zimowy: od 1.10.2019 r. do 
23.02.2020 r.: 
 Zajęcia od 1.10.-22.12.2020 r.  

 oraz od 7.01.-26.01.2020 r. 

 Przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 23.12.2019 
do 6.01.2020 

 Zimowa sesja egzaminacyjna:  

 27.01.-09.02.2020 r. (2 tygodnie) 

Przerwa międzysemestralna: 10.02.-16.02.2020 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:  

17.02.-23.02.2020 



Organizacja roku akademickiego 
2019/2020 

 Semestr letni: od 24.02.2020 r. do 30.09.2020 r.: 
 Zajęcia od 24.02.-08.04.2020 r.  

 oraz od 16.04.-14.06.2020 r. 

 Przerwa świąteczna i wakacje wiosenne:  

 09.04.-14.04.2020 r. 

 Letnia sesja egzaminacyjna:  

 15.06.-28.06.2020 r. (2 tygodnie) 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 7.09.-20.09.2020 r. 

Letnia przerwa międzysemestralna trwa od 29.06.-30.09.2020  



Organizacja roku akademickiego 
2019/2020 

 Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form 
nauczania kończy się z dniem  

 20 września 2020 r. 
 

 Wpisy na semestr letni winny być zakończone w systemie 
USOS do 2 marca 2020 r. (a na semestr zimowy w 
przyszłym roku akademickim do 30 września 2020 r., 
max. do 5 października 2020 r.) 
 

 Dni Rektorskie w roku akademickim 2019/2020:  
 7.10.2019 r. – centralna uroczystość inauguracji roku 

akademickiego w UR (poniedziałek) 
 12.06.2020 r. (piątek) 
Strona internatowa: https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3431  
 

https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3431
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3431


Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie 
ustaliła następujące zasady wpisu warunkowego dla 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia: 
  
Dziekan może warunkowo wpisać studenta na następny semestr w 
przypadku, gdy dziekan może warunkowo wpisać na następny semestr 
studenta, który ma niezaliczone łącznie nie więcej niż 3 przedmioty lub 
inny rodzaj zajęć, przy czym ich łączny wymiar nie może być większy niż 
14 ECTS.  

Warunkowe zaliczanie semestru 



Sprawy socjalne (stypendia) 

 https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/ 

 Niezbędne informacje, m.in. regulamin 
 pomocy materialnej oraz dokumenty 
 do pobrania 

 

Na stronie internetowej WHiBZ: 

https://whibz.urk.edu.pl/sprawy_socjalne.html 

https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/
https://whibz.urk.edu.pl/sprawy_socjalne.html
https://whibz.urk.edu.pl/sprawy_socjalne.html
https://whibz.urk.edu.pl/sprawy_socjalne.html


Sprawy socjalne (stypendia) 

Rodzaje pomocy materialnej: 

 stypendium socjalne 

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

 stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

 jednorazowa zapomoga, 

 inne formy wsparcia materialnego. 



Sprawy socjalne (stypendia) 

 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej oraz 
oświadczenie o dochodach netto za 2018 r. 
studenta oraz jego rodziny, należy wypełnić w 
elektronicznym systemie USOSweb, wydrukować i 
dostarczyć do dziekanatu wraz z wymaganymi 
dokumentami 
 

 Termin składania wniosków: 
 do 15 października 2019 r.  



Opłaty za powtarzanie 

 Zarządzenia Rektora UR:  36/2019 -  odpłatności 
za świadczone usługi edukacyjne na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych w roku 
akademickim 2019/2020 

 powtarzanie przedmiotu:  

             60 zł/1 ECTS 

 powtarzanie „seminarium i praca dyplomowa”:  

 40 zł/1 ECTS 

 powtarzanie zajęć z zakresu WF:  

            180 zł/semestr 

 



Regulamin studiów 

 Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UR w 
Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 https://urk.edu.pl/index/site/3302 

 Określa prawa i obowiązki studenta 
oraz zasady organizacji toku studiów w 
UR w Krakowie. 

https://urk.edu.pl/index/site/3302


Przedmioty kierunkowe do 
wyboru 

 Od II semestru (30% zajęć dydaktycznych w 
programie studiów stanowią przedmioty do wyboru) 
 

 Uruchomienie systemu zapisów: 
 2 października 2019 r.  
 
Zapisy do 6 października 2019 r. (tj. do niedzieli)  
 
Zapisanie się na dany przedmiot  obliguje do 

uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu 
oraz do jego zaliczania !   

 (jeśli przedmiot jest uruchomiony) 



Przedmioty kierunkowe do 
wyboru 

 
Liczba ECTS do wyboru w semestrze II: 
  
Bioinżynieria zwierząt  - 7 ECTS  
 
Biologia stosowana   -    6 ECTS 
 
Zootechnika (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) – 9 ECTS  

  

 



Moduł pn. „Kultura, sztuka  
i tradycja regionu” 
 W II semestrze – 18 godz. (9 godz. wykłady/9 godz. 

ćwiczenia; 1 ECTS) 
 

 Zajęcia prowadzone przez pracowników Centrum 
Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR; w ramach 
modułu student ma do wyboru jeden z następujących 
przedmiotów: 
 „Chóralistyka w kulturze i tradycji uczelni” - dr Joanna 

Gutowska-Kuźmicz  
 „Dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach 

regionalnych Europy” – dr Krzysztof Duda 
 „Skalni - sztuka i tradycja góralska” –  
 Mgr Józef Brzuchacz  
 „Kultura Studencka – historia i współczesność” – mgr 

Michał Szanduła 



Moduł pn. „Kultura, sztuka i 
tradycja regionu” 

Zapisują się studenci kierunków: 
  
 Bioinżynieria zwierząt 
 
 Zootechnika  
 
 Biologia stosowana (przedmiot w programie studiów II stopnia) 

 
Zapisy jak na WF, czy języki (w systemie tzw. żetonów) 
w późniejszym terminie. 
 

 



Rejestracja na WF 

 W dniach od 26.09.-06.10.2019 

 

 Zajęcia rozpoczynają się 01.10.2019 



Wybory starostów roku 

 Z każdego kierunku studiów – jedna 
osoba 

 (wybory we własnym gronie) 

 

 Termin: do 8 października 2019 r. 



 Odbiór legitymacji w Dziekanacie 

 Prosimy o sprawdzanie rozkładów zajęć 
na stronie internetowej  Wydziału oraz 
USOSIEweb  



Ubezpieczenie 

 Od następstw nieszczęśliwych wypadków  

 / informacja z poprzedniego roku/ 

 składki w wysokości kwota na dzień 
dzisiejszy nieustalona   

 wpłaty: Samorząd Studencki 

   Al. Mickiewicza 21  

   pok. 39 

od poniedziałku do piątku  

w godz. 9:00 – 15:00 (dowód osobisty) 



Życzę Państwu sukcesów i udanego  

studiowania na Wydziale Hodowli  

i Biologii Zwierząt UR 


