Dr Anna Ćwiklińska
jest absolwentką kierunku Biologia Stosowana (specjalizacja Biologia Roślin) na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, oraz kierunku Ogrodnictwo (specjalizacja
Kształtowanie Terenów Zieleni) na Wydziale Ogrodniczym UP w Poznaniu. Tytuł doktora
nauk rolniczych uzyskała po obronie pracy doktorskiej z zakresu hodowli roślin, którą
realizowała w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin na wydziale Rolniczym (promotor prof. dr
hab. Zbigniew Broda).
Ania od pierwszych lat nauki uważała biologię za najciekawszy z przedmiotów, dlatego nie
miała problemu z wyborem swojej ścieżki edukacyjnej zarówno na etapie szkoły
ponadpodstawowej jak i studiów wyższych. Zawsze była zainteresowana praktyczną stroną
biologii i jej wykorzystaniem w naukach rolniczych, dlatego wybrała studia z zakresu biologii
stosowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizacja z zakresu Biologii
Roślin zainteresowała ją na tyle, że zdecydowała się kontynuować rozpoczęte w ramach
pracy magisterskiej badania w ramach studiów doktoranckich.
Połączenie praktycznej wiedzy przyrodniczej i ogrodniczej ze specjalistyczną wiedzą z zakresu
hodowli roślin okazało się bardzo trafne. Dzięki temu Ania nie miała kłopotu, żeby odnaleźć
się na rynku pracy. Jeszcze przed ukończeniem studiów doktoranckich rozpoczęła pracę w
największej prywatnej polskiej firmie nasiennej, gdzie od początku swojej kariery zajęła się
koordynacją produkcji nasion kwiatów i warzyw. Dodatkowo dzieliła się swoją wiedzą
praktyczną prowadząc wykłady z zakresu Ogrodnictwa oraz Genetyki i Hodowli Roślin dla
studentów Rolnictwa na PWSZ w Lesznie.

W chwili obecnej dr Ćwiklińska jest dyrektorem działu Produkcji Nasion, w firmie W.
Legutko PH-N S.A., gdzie zajmuje się planowaniem, organizacją i kontrolą produkcji
nasiennej w Polsce i na świecie – przede wszystkim w Azji i Afryce.
Praca pozwala jej łączyć wykształcenie, zainteresowania i ciekawość świata. Przy okazji
wykonywania obowiązków zawodowych miała ona okazję zwiedzić między innymi Chiny,
Indie, Tanzanię, Maltę, Włochy, Francję i kilka innych o których chętnie Państwu opowie.

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu „Praktyka-nauce”
w poniedziałek 7.12.2015 roku o godz. 13.00 w kolegium Rungego UP w Poznaniu.
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