22 MARCA 2021
1000 Powitanie.

Prezentacja Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
1010 Wprowadzenie – kilka słów od dziekanów Wydziału.
1012 Studiuj kierunki przyrodnicze lub ekonomiczne.
1014 Studia po angielsku? Czemu nie!
1017 Granice planetarne – wykład pani dr hab. inż. Anny Gorczycy, prof. UR.
1035 Doughnut economy czyli ekonomia pączka – wykład pani dr Małgorzaty Pink.
1045 A jakby tak trochę poeksperymentować? (ćwiczenia laboratoryjne z chemii
środowiskowej).
1052 Z wizytą w ogrodzie roślin użytkowych.
1053 Ciekawostka od gleboznawców.
1055 Z kołem naukowym na końcu świata czyli relacja z wyprawy do Azerbejdżanu.

Prezentacja Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
1100 Specyfika kierunków studiów i perspektywy zawodowe.
1120 Zaplecze dydaktyczno-naukowe (laboratoria, kolekcje, szklarnia, stacje doświadczalne).

Prezentacja Wydziału Leśnego
1140 Porozmawiajmy o „lesie” (przyroda i technika w jednym czyli jak się u nas studiuje, od
nauki przez działalność kulturalno-organizacyjną, co można robić po leśnictwie, od Krakowa,
aż po góry czyli baza dydaktyczna, leśnik czy naukowiec?
1150 Dlaczego wybrałeś leśnictwo? - rozmowa z studentem.

Prezentacja Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
1200 Studiuj na WISIG i patrz na świat z naszej pespektywy.
1205 Wydział oczami studenta.
1210 Nowoczesne technologie pomiarowe – Naziemny Skaning Laserowy.
1225 Systemy Informacji Przestrzennej wokół nas.

Prezentacja Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
1240 Możliwości jakie daje Wydział – wystąpienie prof. dr hab. inż. Sławomira Kurpaski –
Dziekana Wydziału.
1240 Za co lubisz Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki? – ogłoszenie wyników konkursu.
1245 ABC Rekrutacji – wystąpienie dr hab. inż. Urszuli Malagi-Toboła, prof. UR – Pani
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich WIPIE.
1250 Nie samą nauką... czyli działalność Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
1255 Nasi Wydziałowcy na terenie WIPIE.
1300 Dlaczego warto studiować na WIPIE?
1305 Możliwość konsultacji z przedstawicielami samorządu studenckiego WIPIE.

Prezentacja Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
1320 „Tajemnica koni arabskich” (Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli koni
czystej krwi arabskiej) – dr hab. inż. Monika Stefaniuk-Szmukier.
1325 „Wiosna - czas ptasich zalotów” – z wizytą w Centrum Badawczym i Edukacyjnym
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt - dr hab. inż. Małgorzata Gumułka, prof. UR
oraz dr Krzysztof Andres.
1330 „Kolorowe geny” – co nieco o genetyce kolorów – dr hab. inż. Joanna KaniaGierdziewicz.
1335 „A po zajęciach pójdziemy na... konie!” Uniwersytecki Ośrodek jazdy konnej zaprasza!
1340 Prezentacja działalności Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt.
1345 Prezentacja działalności Katedry Żywienia, Bioinżynierii Zwierząt i Rybactwa.

Prezentacja Wydziału Technologii Żywności
1350 Co można studiować, działalność studencka, spacer po Wydziale, rozmowa
z absolwentką.

1420 „Design Thinking i twórcze rozwiązywanie problemów” – wykład
poprowadzi Pani mgr Grażyna Wójcik z Biura Karier i Kształcenia Praktycznego.
LINK DO WYKŁADU
https://zoom.us/j/92267965973?pwd=MWQ5RlFSVmtRTDZpSHNLd1FEb214UT09

1500 Międzynarodowy Uniwersytet Rolniczy. Realizacja projektów mobilnościowych, oferta
dydaktyczna w języku angielskim, bogata oferta praktyk zagranicznych. Wsparcie finansowe
na wyjazdy. Nasi zagraniczni studenci o studiach na UR.
1530 Biblioteka Główna bez tajemnic.
1600 Oferta stypendiów.
1620 Działalność organizacji studenckich.
1635 Zaplecze sportowe.
1640 „Dach nad głową” czyli o akademikach UR.

1645 Zespoły artystyczne, inicjatywy artystyczne, działalność kulturalna.

Prezentacja Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
1800 Jak i czy warto zostać naszym studentem? - oferta edukacyjna, warunki rekrutacji
oraz progi, rozmowa z naszym absolwentem.
1845 Sposoby na przetrwanie 1 roku. Obalamy mity i potwierdzamy fakty - o przedmiotach
na 1 roku, mity i fakty o krakowskiej weterynarii, rozmowa z naszymi prowadzącymi.
1930 Nie samą nauką żyje człowiek, czyli o działalności studenckiej - działalność samorządu
studentów, IVSA Kraków, koła naukowe, mieszkanie w akademiku, możliwości otrzymania
stypendium.

DO ZOBACZENIA NA

