OCHRONA ŚRODOWISKA
Czym jest ochrona środowiska?
Studia z ochrony środowiska realizowane w Instytucie Ekologii
i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
to przykład interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień
związanych z szeroko rozumianą ochroną społeczno-przyrod
niczego środowiska człowieka. Obok typowych dla tego kierun
ku wykładów i ćwiczeń z zakresu nauk przyrodniczych, techno
logii środowiskowych oraz z prawa i zarządzania środowi
skiem, studia na WFCH UKSW są bogate w treści humani
styczne i bioetyczne. Interdyscyplinarne podejście do ochrony
środowiska umożliwia studentom i absolwentom głębszą
refleksję nad globalnymi problemami środowiska i ich wpły
wem na życie i zdrowie człowieka, kształtuje umiejętności
oceny stanu środowiska i jego zasobów w myśl idei zrównowa
żonego rozwoju oraz ukazuje pozytywną rolę człowieka
w rozwiązywaniu istotnych problemów i kryzysów ekologicz
nych. W związku z tym, ochrona środowiska na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW stanowi unikatową ofertę
wśród podobnych kierunków studiów oferowanych przez inne
ośrodki akademickie w Polsce.

Oferta studiów
Studia licencjackie:
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EDUKACJA
ŚRODOWISKOWA
TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE I MONITORING
ŚRODOWISKOWY
Studia magisterskie:
POLITYKA ZGODNOŚCI W ZARZĄDZANIU
ŚRODOWISKIEM
MONITORING PARAMETRÓW ŚRODOWISKA
SUSTAINABILITY STUDIES
(studia w j. angielskim)
www.ecology.uksw.edu.pl
Studia podyplomowe:
MONITORING ŚRODOWISKOWY I MEDIACJE
W KONFLIKTACH EKOLOGICZNYCH
ekologia .uksw.edu.pl
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UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
www. wfch. uksw. edu.pl
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
budynek 23, pokój 301
wfch@uksw.edu.pl
tel. 022 56 96 805
INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI UKSW
www. ieib. uksw. edu.pl
LABORATORIA PRZYRODNICZE
INSTYTUTU EKOLOGII I BIOETYKI UKSW
www.ieib.edu.pl
STACJA POMIAROWA METEO IEiB UKSW
www.meteo-uksw.edu.pl
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Zalety studiowania ochrony środowiska
na naszym Wydziale, czyli dlaczego mam
studiować na WFCh UKSW?
Kierunek ochrona środowiska na WFCh UKSW jest jednym
z nielicznych, które do problemów ochrony środowiska
podchodzq w sposób holistyczny. Dzięki wysoko wyspecjali
zowanej kadrze akademickiej będziesz miał możliwość
niezwykle szerokiego wyboru przedmiotów dostosowanych
do swoich zainteresowań w ramach poszczególnych specjal
ności. Zajęcia ze studentami prowadzone sq zarówno meto
dami tradycyjnymi, jak i z zastosowaniem nowoczesnych
metod informatycznych poprzez uczelniany system e-lear
ning. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych realizowane sq
w nowych, wyposażonych w specjalistycznq aparaturę
laboratoriach dydaktycznych Mazowieckiego Centrum
Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW. Oferujemy
również zajęcia terenowe oraz udział w projektach badaw
czych pracowników Instytutu w trakcie przygotowywania
prac licencjackich i magisterskich.
Swoje pasje i zainteresowania przyrodnicze będziesz mógł
kontynuować i rozwijać działajqc w Kole Naukowym Przy
rodników (Sozologów) istniejqcym w Instytucie Ekologii
i Bioetyki. Dzięki przedmiotom pedagogizacyjnym i prakty
kom w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
poznasz specyfikę pracy nauczyciela i zdobędziesz uprawnie
nia do nauczania przyrody w szkole i placówkach
oświatowo-wychowawczych.

Co można robić po ochronie środowiska,
czyli gdzie znajdę pracę?

Po co studiować ochronę środowiska,
czyli czego mogę się nauczyć?

Absolwent kierunku ochrona środowiska na UKSW jest
przygotowany do podjęcia pracy w zakresie ochrony
i zarzqdzania środowiskiem przyrodniczym, zarówno
w jednostkach administracji państwowej, jak i przedsiębior
stwach prywatnych. Wiedza, umiejętności i kompetencje
zdobyte podczas studiów przygotowujq naszych absolwentów
do pracy w:

Studia na kierunku ochrona środowiska dostarczajq niezbęd
nej wiedzy koniecznej do zrozumienia procesów fizykoche
micznych kształtujqcych środowisko przyrodnicze, a także
wzajemnych relacji zachodzqcych między biotycznymi
i abiotycznymi elementami składowymi środowiska przyrodniczego, a przede wszystkich relacji człowiek-środowisko.

wydziałach i inspektoratach ochrony środowiska
urzędów na różnych szczeblach administracji
samorzqdowej,
w instytucjach przygotowujqcych oceny oddziaływania
na środowisko, w monitoringu zanieczyszczeń wody,
gleby i powietrza,
w laboratoriach badawczych i kontrolnych
odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
w przemyśle i w rolnictwie,
szkolnictwie na poziomie podstawowym i ponadpodstawo
wym dzięki ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
w edukacji ekologicznej w parkach narodowych,
muzeach przyrodniczych, ogrodach botanicznych
i zoologicznych.

Studia umożliwiq Ci uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy
ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk
o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy
zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycz
nych. W trakcie studiów zdobędziesz specjalistycznq wiedzę
z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń
dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody,
kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodq,
a także odpadami komunalnymi i pochodzqcymi z działalno
ści przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska.
Zdobędziesz również pogłębionq wiedzę z zakresu ekofilozofii
i bioetyki, co pozwoli Ci na etycznq ocenę postaw
i zachowań człowieka wobec otaczajqcej przyrody. Studiujqc
ochronę środowiska poznasz i zrozumiesz prawne, ekono
miczne i społeczne mechanizmy ksztaltujqce postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska.

