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CZASOPISMO 
INSTYTUTU

STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETHICAE
             

W punktowanym ministerialnie czasopiśmie publikowane 
są oryginalne artykuły naukowe, sprawozdania i recenzje. 
Materiały podlegają ocenie dwóch recenzentów. Studia 

Ecologiae et Bioethicae można znaleźć w internetowej bazie: 
CEEOL, CEJSH, BazHum, Index Copernicus.

więcej informacji o kole naukowym możesz znaleźć na: 
http://czasopisma.uksw.edu.pl
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PRZYRODNIKÓW

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy przyrodni-
czej studentów, udział w różnego rodzaju projektach proeko-
logicznych oraz integracja studentów z wykładowcami. 

Członkostwo w Kole to szansa na rozwój indywidualnych 
zainteresowań oraz okazja do zdobycia umiejętności pracy 
w różnych zespołach badawczych. 

więcej informacji o kole naukowym możesz znaleźć na: 
http://www.kns.uksw.edu.pl/
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 INSTYTUT EKOLOGII  
I BIOETYKI

Instytut Ekologii i Bioetyki prowadzi studia na kierunku 
Ochrona Środowiska. Studia te mają charakter interdyscy-
plinarny. Studenci uczestniczą zarówno w zajęciach z obsza-
ru nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych. Tak wyjąt-
kowe, bo „dwuwymiarowe”, podejście do ochrony środowi-
ska sprawia, że nasz Instytut jest jedyną w kraju jednostką 
naukowo-dydaktyczną oferującą interdyscyplinarną wiedzę  
z zakresu ochrony środowiska. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje przygotowują  
naszych absolwentów do pracy w:

inspektoratach ochrony środowiska w administracji  
samorządowej, 
instytucjach przygotowujących oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko,
monitoringu zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza,
laboratoriach badawczych i kontrolnych,
szkolnictwie na poziomie podstawowym i ponadpod-
stawowym dzięki ukończeniu kursu z pedagogizacji, 
w edukacji ekologicznej w parkach narodowych, muzeach 
przyrodniczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych.

OFERTA EDUKACYJNA

Trzyletnie studia licencjackie (I st.) 
Dwuletnie studia magisterskie (II st.)

Na poziomie studiów licencjackich proponujemy  
dwie specjalizacje:

Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe
Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

Na poziomie studiów magisterskich proponujemy  
trzy specjalizacje:

Monitoring środowiskowy
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
Sustainability studies (specjalność prowadzona  
w j. angielskim)

Zajęcia prowadzone są zarówno metodami tradycyjny-
mi, jak i z zastosowaniem nowoczesnych metod informa-
tycznych poprzez uczelniany system e-learning. Ćwiczenia  
z przedmiotów przyrodniczych realizowane są w nowych, 
wyposażonych w specjalistyczną aparaturę laboratoriach 
dydaktycznych. Oferujemy również zajęcia terenowe oraz 
udział w projektach badawczych pracowników Instytutu  
w trakcie przygotowywania prac licencjackich i magisterskich.

 

PROGRAMY ERASMUS+  
I MOST

Nasi studenci mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne  
w ramach programu Erasmus+ lub na praktykę do kraju 
uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni po-
siadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicz-
nej, do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo
-badawczej, organizacji non-pro=t albo innej instytucji. 

więcej informacji o programie Erasmus+ możesz znaleźć na: 
http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1164

„MOST” to program mobilności studentów. Umożliwia stu-
diowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków aka-
demickich w Polsce. W ofercie jest około 2500 kierunków  
i specjalności na studiach licencjackich, magisterskich i dok-
toranckich. Program „MOST” umożliwia studiowanie na ta-
kim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także 
na kierunku pokrewnym.
 

więcej informacji o programie MOST możesz znaleźć na:
http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/program-most
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