
KIERUNKI 

biologia 

inżynieria środowiska 

a) Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób: 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci 

posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co 

najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki 

pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów. 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze 

wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3. 

W = s*20 

gdzie: 

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, 

s – średnia ocen z toku studiów. 

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria 

zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, 

mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona 

środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, 

zootechnika. 

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co 

najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w 

formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie 

biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na 

kierunku biologia. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne.  

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich 

oraz motywację kandydatów do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia. 

Tezy szczegółowe 

1. Tkanki roślinne i zwierzęce – krótka charakterystyka. 

2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej. 

3. Przemiana pokoleń u roślin (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe). 

4. Struktura i funkcje DNA. 

5. Królestwa organizmów żywych. 

6. Podstawy systematyki organizmów. 

7. Podstawy ewolucji organizmów. 

8. Anatomia funkcjonalna człowieka. 

9. Czynniki rozwoju człowieka. 

10. Antropogeneza. 



11. Czynniki ekologiczne ograniczające rozwój organizmów. 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i 

monitoringu środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona 

zostanie również motywacja kandydatów do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. 

Tezy szczegółowe 

1. Aspekty związane z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska 

przyrodniczego. 

2. Podział energetycznych zasobów przyrody. 

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

4. Monitoring środowiska. 

5. Efekt cieplarniany i kwaśne deszcze. 

6. Metody przekształcania odpadów. 

7. Rekultywacja terenów zdegradowanych. 

8. Rodzaje i zasady działania oczyszczalni ścieków. 

9. Sposoby zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskich z uwzględnieniem procesów 

uzdatniania. 

10. Komfort cieplny. Sposoby ogrzewania budynków, zadania, zalety, wady. 

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku 

przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli: 

 

b) Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób: 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska 

oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów 



magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, 

określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów. 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze 

wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3. 

W = s*20 

gdzie: 

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, 

s – średnia ocen z toku studiów. 

Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, 

gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, 

inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna. 

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria 

środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie 

egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna 

wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana 

będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. Wydział może 

sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, 

zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod 

adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl. 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku 

przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli: 

 

 

http://www.wbns.uksw.edu.pl/
http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/
http://www.irk.uksw.edu.pl/

