
Kierunek Kariera: Panie Profesorze, 
żywność, środowisko i energia to 
obecnie najważniejsze globalne problemy 
i jednocześnie główne obszary badawcze, 
jakimi zajmuje się Uniwersytet 
Rolniczy. Z drugiej strony statystyki 
pokazują, że tradycyjne kierunki, 
jak rolnictwo, technika rolnicza, 
zootechnika, przeżywają znaczny 
spadek zainteresowania. Jak to możliwe, 
że młodzi ludzie nie widzą, iż rolnicy 
odgrywają ważną rolę w „wyżywieniu 
świata”, ich branża szybko się rozwija 
i zawód ten jest bardzo przyszłościowy?

Bogdan Kulig: Rzeczywiście analizy 
pokazują, że deficyt studentów na 
kierunkach rolniczych należy do głównych 
wyzwań związanych z  wykształceniem 
nowego pokolenia pracowników rolnych 
w  Polsce. Główną przyczynę takiego 
stanu rzeczy widzimy niestety w zbyt 
niskim poziomie wiedzy na temat branży 
rolniczej wśród zdecydowanej większości 
młodych ludzi oraz braku świadomości 
dotyczącej pracy w  rolnictwie. Polska 
młodzież nie zna polskiej wsi i nie rozumie 
jej problemów. Rolnictwo postrzegane 
jest przez pryzmat ciężkiej pracy, biedy, 
dużej odległości od życia społecznego, 
kulturalnego i rozrywki. Rolnik i jego 
praca to dla młodych ludzi zjawisko słabo 
rozpoznane. Poza tym mają oni 
świadomość jak wygląda dzisiejszy rynek 

pracy, który stał się już bardziej rynkiem 
pracownika. Ze względów finansowych tuż 
po skończeniu szkoły średniej decydują się 
na podjęcie pracy, aby jak najszybciej stać 
się niezależnym finansowo, odsuwając 

kwestie dalszego kształcenia na drugi 
plan, albo rezygnując z niego całkowicie. 
Dzisiejsza młodzież preferuje zawody 
informatyczne, prawnicze i medyczne.  
Jako najważniejszą kwestię stawiają 
wysokie płace lub możliwość realizowania 
własnych pomysłów na życie. Rolnictwo 
nie mieści się w tym pakiecie, ponieważ 
wiedza o nim jest zbyt mała.

Podkreśla Pan, że brakuje świadomości na 
temat poziomu współczesnego rolnictwa.  
Jak zatem ono dzisiaj wygląda?

Współczesne rolnictwo znacznie różni 
się od tego, z którym mieliśmy do 
czynienia jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 
Wraz z rozwojem nowych technologii 
oraz wykreowaniem się nowych 
trendów, również w rolnictwie znalazło 
się miejsce na najnowsze rozwiązania 

technologiczne. Rolnicy dzisiaj to nie 
robotnicy, lecz bardziej  przedsiębiorcy, 
dysponujący innowacyjnym sprzętem, 
specjalistycznymi systemami sterowania, 
stosujący najnowsze technologie 
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Świat potrzebuje 
agroabsolewentów
Specjaliści jednogłośnie podkreślają, że niewłaściwe postrzeganie sektora rolniczego przez młodzież może stanowić 
przeszkodę dla jego dalszego rozwoju. Jak pokazują badania przeprowadzone przez specjalistyczne agencje, 
w trybie pilnym należy podnieść prestiż zawodu rolnika, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko 
Polski czy Europy, ale całego świata. Trzeba mówić o tym głośno i otwarcie - świat potrzebuje agroabsolwentów!  
Tak również brzmi hasło kampanii reklamowej jednej z najbardziej prestiżowych uczelni o profilu rolniczym w Polsce 
- Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczelnia w ostatnim czasie podejmuje wiele szeroko zakrojonych działań 
na rzecz promocji nie tylko uczelni, ale w ogóle promocji zawodu rolnika. O wyzwaniach stojących przed uczelniami 
rolniczymi i znaczeniu agroabsolwentów w dzisiejszym świecie, rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Bogdanem Kuligiem 
- Dziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Prof.	dr	hab.	inż.	Bogdan	Kulig,	
Dziekan	Wydziału	Rolniczo-Ekonomicznego	 

Uniwersytetu	Rolniczego	im.	H.	Kołłątaja	w	Krakowie

Nowe pokolenia rolników i osób zarządzających 
przedsiębiorstwami z branży rolniczej mają ogromne 
znaczenie dla naszej przyszłości. To dzisiejsi studenci 
będą decydować o kierunkach rozwoju branży.



upraw w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy. Rosnące 
zapotrzebowanie na żywność oraz dążenie do ekologicznych 
i zrównoważonych rozwiązań wywiera presję na sektor 
rolny. Precyzyjne rolnictwo czyli tzw. „rolnictwo 4.0” staje się 
rozwiązaniem kluczowym, co przejawia się rosnącą liczbą rolników 
wdrażających technologie cyfrowe w celu usprawnienia swojego 
gospodarstwa. Zautomatyzowane systemy sterowania, oparte na 

danych stosowanie nawozów i pestycydów, roboty polowe i drony, 
czujniki analizy gleby, autonomiczne kierowanie, cyfryzacja 
w rolnictwie… to wszystko rozwija się na naszych oczach. 
Jesteśmy świadkami dużego przełomu, który jest niezbędny, 
aby świat nadążył z produkcją żywności. Mamy zatem dziś do 
czynienia z dynamicznym rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, 
innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, 
ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość 
dodaną dla zdrowia, środowiska naturalnego, przemysłu rolno-
spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Współpraca w zakresie  
praktyk w ramach Erasmus+  
pokazuje, że inspirując i dając  
doświadczenie innym, również  
sami możemy z tego czerpać.

UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, 
przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy 
UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę 
Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię 
Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. 
W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, 
stając się tym samym jedynym Uniwersytetem 
Rolniczym w Polsce.

Uczelnia oferuje naukę na kilkudziesięciu 
kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach 
podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne 
przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: 
rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych i technicznych. Obecnie studiuje tutaj 
na 8 wydziałach prawie 8 tys. studentów i ok. 300 
doktorantów. Uczelnia posiada 1547 miejsc w domach 
studenckich.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów 
i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych 
o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku 
Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, 
organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów 
i seminariów krajowych oraz międzynarodowych 
stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany 
doświadczeń. Stale rozwijana jest oferta kształcenia 
w języku angielskim oraz realizowana intensywna 
wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz 
Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów 
(VUA). Studenci i pracownicy mają możliwość 
odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im 
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Nauka i biznes
Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy 
z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to 
sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje 
się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-
dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, 
izbami rolniczymi oraz organami administracji 
państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe 
jest upowszechnianie wyników prowadzonych 
badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne 
badania z zakresu szeroko pojętej produkcji 
rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: 
prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych 
(obszary górskie i podgórskie), środowiskowych 
(opady atmosferyczne, warunki termiczne, 
glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami 
wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów 
poprzemysłowych, a także wpływu skażenia 
środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.  
Uniwersytet zaangażowany jest w organizację 
i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących 
naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, 
Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, 
Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni 
Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do 
kalendarza małopolskich imprez.Praktyki	uczniów	z	Bułgarii	w	ramach	Erasmus+
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Gmach	Wydziału	Rolniczo-Ekonomicznego	Uniwersytetu	Rolniczego	w	Krakowie	kiedyś	i	dziś

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie kładzie nacisk  na badania 
podstawowe dla hodowli i nasiennictwa roślin użytkowych, 
doskonalenie metod hodowlanych, czynniki warunkujące 
produktywność nasienną zbóż,   traw i ich bioróżnorodność. 
Przeprowadza badania nad degradacją i ochroną gleb oraz ich 
mikrobiologią.   Analizuje występujące choroby roślin oraz ich 
odporność na niskie temperatury, susze i zalewania. Rozważa 
także problemy społeczno-ekonomiczne wsi, a w stopniu 
zaawansowanym przygotowuje do zarządzania w rolnictwie.

Kierunki studiów na Wydziale  Rolniczo-Ekonomicznym:

ROLNICTWO - kierunek stanowi szansę na globalne 
bezpieczeństwo żywności i tworzenie nowatorskich produktów na 
bazie surowców naturalnych, w tym biopaliw. Jego zadaniem jest 
wsparcie rolnictwa, leśnictwa, akwakultury w celu dostosowania 
do zmian klimatu. To tutaj student zdobywa interdyscyplinarne 
wykształcenie na pograniczu nauk rolniczych, ochrony 
i kształtowania środowiska. Absolwent będzie mógł podjąć pracę 
m.in. w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach nasiennych, 
administracji państwowej  i samorządowej, w specjalistycznych 
laboratoriach analitycznych i badawczych oraz diagnostycznych.

BIOGOSPODARKA – kierunek daje szczegółową wiedzę z zakresu 
fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości 
i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik 
ich minimalizowania, rozwija umiejętności pozwalające na 
zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska 
oraz kształtowanie ich jakości. Uczy wykorzystywać najnowsze 
techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz 
przetwarzania danych, ich analizy i prezentacji i przygotowuje 
do podjęcia działań doradczych, menadżerskich i badawczych 
w praktyce oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA – kierunek daje wiedzę przyrodniczą 
oraz specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli 
i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, 
powietrze i wodę, gospodarowania odpadami oraz problematyki 
prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej 
wiedzy o środowisku absolwent będzie przygotowany do podjęcia 
pracy w firmach zajmujących się wszechstronną działalnością 
związaną z ochroną środowiska a także m.in. w instytucjach 

naukowych czy we współpracy ze specjalistami zajmującymi się 
planowaniem przestrzennym.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA –  kierunek 
daje szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych 
i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska 
oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Rozwija 
umiejętności pozwalające na zrównoważone i bezpieczne 
zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości,  
wykorzystywania najnowszych techniki IT do pozyskiwania 
informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy 
i prezentacji. Absolwent będzie  przygotowany do podjęcia działań 
doradczych, menadżerskich i badawczych w praktyce oraz 
prowadzenia gospodarstwa rolnego.

EKONOMIA – daje szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, 
zarządzania, rachunkowości, specyfiki gospodarki żywnościowej, 
nowych kierunków rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa 
rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Program 
kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwoli  
absolwentom na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowej, czyniąc z nich specjalistów posiadających 
umiejętności umożliwiające zatrudnienie w strukturach kadry 
kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz 
organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, a także administracji 
państwowej i samorządowej. Kierunek daje dobre przygotowanie 
do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZARZĄDZANIE – kierunek rozwija umiejętności rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania 
zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, 
daje bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk 
o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości 
problemów funkcjonowania organizacji, tj. przedsiębiorstw 
i instytucji publicznych. Zapewnia wszechstronne przygotowanie 
do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania 
oraz menadżera średniego szczebla, zarządzania w szeroko pojętej 
gospodarce żywnościowej, a więc; w rolnictwie, przemyśle rolno-
spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, 
organizacjach gospodarczych samorządowych i administracji 
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także 
przygotowuje do realizacji podstawowych funkcji zarządzania 
procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach.
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Postęp w rolnictwie z pewnością powoduje 
konieczność zmian systemu i metod 
nauczania w uczelniach rolniczych.  
Co w związku z tym proponuje Krakowski 
Uniwersytet Rolniczy?

Mamy świadomość, że nowe pokolenia 
rolników i osób zarządzających 
przedsiębiorstwami z branży rolniczej 
mają ogromne znaczenie dla naszej 
przyszłości. To dzisiejsi studenci będą 
decydować o kierunkach rozwoju 
branży. Zadaniem naszego Uniwersytetu 
jest przygotowanie przyszłej kadry 
pracowniczej na stanowiska w sferze 
szeroko pojętej gospodarki żywnościowej 
i leśnej oraz kształtowania i ochrony 
środowiska przyrodniczego. Nauki 
biologiczne, ekonomiczne, inżynieryjne, 
prowadzone na uczelni w nowoczesny 
sposób, umożliwiają zdobywanie 
wiedzy pozwalającej na funkcjonowanie 
w inteligentnym rolnictwie. Tworzymy 
nowe kierunki i kształcimy specjalistów, 
którzy mają uczestniczyć w procesie 
przemian na wsi.

Jakie to kierunki?

W obliczu problemów klimatycznych, 

ekonomicznych, wojny, przyrostu 
ludności, proponowane przez nasz 
Uniwersytet i Wydział Rolniczo-
Ekonomiczny kierunki rolnicze uzupeł-
nione treściami ekonomicznymi są 

odpowiedzią na te wyzwania. Obecnie 
oferujemy studia I, II i III stopnia 
na 6 kierunkach: Rolnictwo, Jakość 
i Bezpieczeństwo Środowiska, Ekonomia, 
Zarządzanie, Ochrona Środowiska 
i Biogospodarka. Na każdym z kierunków 
proponujemy kilka specjalizacji, kładąc  
nacisk na badania podstawowe dla 
hodowli i nasiennictwa roślin użytkowych, 
doskonalenie metod hodowlanych, 
czynniki warunkujące produktywność 
nasienną zbóż, traw i ich bioróżnorodność. 
Przeprowadzamy badania nad degradacją 
i ochroną gleb oraz ich mikrobiologią. 
Analizujemy występujące choroby 

roślin oraz ich odporność na susze 
i zalewania. Rozważamy także problemy 
społeczno-ekonomiczne wsi, a w stopniu 
zaawansowanym przygotowujemy do 
zarządzania w rolnictwie z naciskiem 

na rozwijanie przedsiębiorczości na wsi.  
Wielokierunkowa oferta dydaktyczna, 
z możliwością studiowania na różnych 
stopniach kształcenia, również w języku 
angielskim oraz z wykorzystaniem 
e-learningu, świetna kadra naukowo-
dydaktyczna składająca się z autorytetów 
w zakresie badawczym i dydaktycznym 
wraz z zespołami badawczymi 
liczącymi się w nauce polskiej oraz 
dobra infrastruktura badawcza, czyli 
stacje doświadczalne, laboratoria, 
w tym „Fitotron”, obiekty dydaktyczne, 
umożliwiające prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, praktycznych i prac 

Przyszłość rolnictwa leży w gospodarstwach  
dużych i mocno ukierunkowanych i dla takiego  
rolnictwa przygotowujemy kadry.

Laboratorium	Fitotron	na	Wydziale	Rolniczo-Ekonomicznym	Uniwersytetu	Rolniczego	w	Krakowie
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badawczych plasują nasz Wydział na 
wysokiej pozycji w rankingu polskich 
uczelni rolniczych.  Kształcimy tych, 
którzy mają obsługiwać istniejące 
obecnie małe, ale i duże gospodarstwa 
rodzinne. Przyszłość rolnictwa leży 

w gospodarstwach dużych i mocno 
ukierunkowanych i dla takiego rolnictwa 
przygotowujemy kadry.

Państwa Wydział jest również otwarty na 
studentów z zagranicy?

Owszem, na trzech z naszych kierunków 
można studiować w języku angielskim, są 
to: Agriculture, Environemental Protection 
i Double Degree Business Economics, 
Soil Science. Kierunki te prowadzone są 
we współpracy z uczelniami ze Słowacji, 
Bułgarii, Jordanii  i Turcji. Stale rozwijamy 
ofertę kształcenia w języku angielskim, 
realizując jednocześnie intensywną 
wymianę kadry w ramach programu 
Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego 

Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). 
Zarówno studentom, jak i pracownikom 
dajemy możliwość odbywania zagra-
nicznych staży i praktyk, co pozwala 
na zdobycie cennego doświadczenia. 
Chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi 

o program Erasmus nasz Wydział jest 
najbardziej popularnym wydziałem, 
których wybiera jedna trzecia studentów 
przyjeżdżających studiować na nasz 
Uniwersytet.

Pozostając przy programie Erasmus, 
Państwa Wydział daje również 
możliwość odbywania praktyk uczniom 
z zagranicznych szkół średnich. 
Państwa otwartość na młodych ludzi 
z Europy zaowocowała zdobyciem 
nagrody Inspiratora Kariery w kategorii 
Współpraca Międzynarodowa...

Zgadza się. W ostatnich miesiącach na 
naszym Wydziale praktykowali uczniowie 
z Czech, Bułgarii, Włoch i Portugalii. 

Uczniowie reprezentowali różne kierunki 
kształcenia, jak np. agronomię, ekonomię 
i zarządzanie, ekonomię z informatyką, 
a nawet chemię. To, że wszyscy mogli 
realizować praktyki na naszym Wydziale 
pokazuje naszą multidyscyplinarność, 
która w pierwszym odruchu niekoniecznie 
kojarzy się ze specjalnością rolniczą.

Jak ocenia Pan korzyści wynikające 
z takiej współpracy?

To przede wszystkim promocja naszego 
kraju, kultury, tradycji, mentalności 
i otwartości. Informacja zwrotna, jaka 
do nas dociera potwierdza, że jesteśmy 
przyjaznym i gościnnym narodem, 
w którego towarzystwie dobrze się 
czują ci bardziej samodzielni, czyli 
studenci, ale i młodzież szkół średnich, 
która czasami potrzebuje więcej 
wsparcia i pokierowania jej pobytem 
w obcym kraju. Na naszym Wydziale 
zorganizowaliśmy również job shadowing 
dla kadry ze szkoły z Bułgarii, co również 
było dla nas cennym doświadczeniem 
umożliwiającym wymianę doświadczeń 
i opinii w kontekście bardziej 
dydaktyczno-metodycznym. Cieszę się, 
że możemy w tym procesie uczestniczyć, 
ponieważ to pokazuje, że inspirując 
i dając doświadczenie innym, również 

Potrzebne jest wprowadzenie programu  
edukacyjnego ze stypendiami, które  
rekompensowałyby studentom czas pracy.

prof.	dr	hab.	inż.	Bogdan	Kulig	i	prof.	URK	dr	hab.	inż.	Agnieszka	Baran	z	praktykantkami	Erasmus+	ze	szkoły	z	Włoch



sami możemy z tego czerpać. To przecież 
promocja Uczelni, która po praktykach 
może stać się dla tych uczniów miejscem 
studiowania. Pozytywny wizerunek 
Wydziału w oczach obcokrajowców 
wpływa bezpośrednio na wzmocnienie 
pozycji Uczelni w skali międzynarodowej, 
co ma szczególne znaczenie w kontekście 
internacjonalizacji procesu edukacyjnego 
i umiędzynaradawiania Uniwersytetu.

Państwa Uczelnia z Wydziałem Rolniczo-
Ekonomicznym na czele ma naprawdę 
wiele do zaoferowania. Co, według Pana, 
jest potrzebne, aby pokazać młodym 
ludziom profity ze studiowania na 
kierunkach rolniczych?

Aby zainteresować młodych ludzi 
rolnictwem, konieczne jest rozpoczęcie 
wielokierunkowych działań, takich 
jak: edukowanie młodzieży i  rodziców 
na temat rolnictwa, kształtowanie 
pozytywnego obrazu pracowników tego 
sektora, promowanie innowacyjności oraz 
narzędzi technologicznych stosowanych 
w rolnictwie oraz podkreślanie możliwości 
zarabiania w  agrobiznesie. Jednocześnie 
kluczowe znaczenie ma komunikacja 
z młodymi ludźmi prowadzona właściwymi 
kanałami. Dlatego angażujemy się w szereg 
wydarzeń popularyzujących naukę, jak 
choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, 
Małopolskich Targów Żywności 

„Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, 
w tym liczne wizyty w szkołach średnich, 
patronaty i spotkania online. Potrzeba 
jednak wiele rozwiązań systemowych, 
“odgórnych”, które zwiększą naszą 

atrakcyjność w oczach dzisiejszego 
młodego człowieka.

Co dokładnie ma Pan na myśli?

Biorąc pod uwagę generalnie deficyt 
studentów, wynikający z tego, że ze 
względów finansowych młodzi ludzie 
wolą iść do pracy niż na studia, należy 
podkreślić, że dobrym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie programu 
edukacyjnego ze stypendiami, które 
rekompensowałyby studentom czas 
pracy. Trudno zarzucać młodzieży, że 
chce być niezależna finansowo. Dlatego, 
oferując jakiekolwiek wsparcie w aspekcie 
ekonomicznym, możemy motywować, 
pokazywać młodym i ich rodzicom, że 
studiowanie to nie jest czas stracony. 
Jest takie chińskie przysłowie, które 

w pełni oddaje uzasadnienie słuszności 
wyboru podjęcia kształcenia: “Kto myśli 
rok naprzód - sieje zboże, kto myśli 
lata naprzód - sadzi las, kto myśli na 
pokolenia – kształci dzieci” i ja tej idei 

hołduję. Studenci kierunków rolniczych to 
naprawdę przyszli bohaterowie ratujący 
świat. Wszak to zdrowa żywność oraz 
umiejętność gospodarowania zasobami 
naszej Ziemi stanowią podstawę dla 
przetrwania człowieka. Tym samym 
specjalizacje, które dbają o te aspekty, 
gwałtownie zyskują na wartości 
i to one w przyszłości mają szansę być 
najlepiej opłacane. Mamy silną wiarę, 
że efektywnie wykorzystując zasoby 
intelektualne i materialne spełnimy 
ważną misję edukacyjną i badawczą dla 
potrzeb gospodarki, w tym gospodarki 
żywnościowej, obszarów wiejskich 
i środowiska przyrodniczego.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Marta Prusek-Galińska

Rolnicy dzisiaj to nie robotnicy, lecz bardziej  
przedsiębiorcy, dysponujący innowacyjnym 
sprzętem, specjalistycznymi systemami sterowania, 
stosujący najnowsze technologie upraw w oparciu  
o wcześniej przeprowadzone analizy.
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