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Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 

(WBNS) został utworzony 1 września 

2009 roku. Wydział stale się rozwija, 

zarówno pod względem naukowym, jak 

i dydaktycznym.   

 

Dbamy o to, żeby nasza oferta 

kształcenia była jak najlepiej 

dostosowana do wymogów obecnego 

rynku pracy. Kształtując programy studiów, zarówno I jak i II stopnia, kierujemy 

się opiniami studentów, absolwentów, członków Wydziałowej Rady Biznesu,  jak 

również sugestiami wyrażanymi przez Interesariuszy Zewnętrznych – czyli 

przedstawicieli firm i instytucji, które są zainteresowane ewentualnym 

zatrudnieniem absolwentów. 

Staramy się, żeby czas studiowania na naszym Wydziale był czasem rozwoju. 

Dążymy do tego, żeby wykładowcy i studenci stanowili zgrany zespół, wspólnie 

angażujący się w realizację pomysłów badawczych, organizacyjnych, 

 jak i rekreacyjnych. 

 

Naszym studentom oferujemy zajęcia praktyczne oparte na zasadach case study, 

udział w pracach badawczo-naukowych, realizowanych przez Wydział  

oraz przez współpracujące z Wydziałem Instytuty Badawcze, szerokie spektrum 

odbywania praktyk i staży, a także możliwość uczestniczenia w wymianach 

studenckich w ramach współpracy Wydziału z uczelniami w Europie i Azji. 

 

Wydział umożliwia także udział w projektach badawczych  

i wdrożeniowych finansowanych przez UE oraz pomoc w przygotowaniu  

i składaniu własnych projektów do instytucji finansujących. 
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 młoda kadra naukowa nastawiona na rozwój studentów; 

 program studiów dostosowany do oczekiwań pracodawców konsultowany 

z Radą Biznesu; 

 zajęcia praktyczne w postaci laboratoriów i projektów realizowanych na 

zasadzie case study oraz rozbudowany system praktyk; 

 możliwość uczestniczenia w wymianach studenckich w ramach 

współpracy Wydziału z uczelniami w Europie i Azji oraz programu Most 

lub Erasmus +; 

 system motywacyjny dla studentów (stypendia naukowe, udział  

w projektach badawczych realizowanych przez Wydział, listy polecające 

dla Pracodawców); 

 możliwość przystąpienia do Klubu Absolwenta (w tym m.in. darmowe 

uczestnictwo w zjazdach i konferencjach); 

 możliwość tworzenia spółek typu start up, spin off lub spin out. 

 

Zespół naukowo-dydaktyczny tworzą zarówno wybitni naukowcy, 

 jak i praktycy oraz eksperci m.in. Komisji Europejskiej w zakresie Badań 

 i Innowacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku posiada Certyfikat III edycji 

Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia  

z przyszłością 2018"  

oraz wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia 2018”. 

 

 

 

 

Dlaczego warto studiować na WBNS? 
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80% absolwentów WBNS otrzymuje stałą pracę  

w okresie 11 miesięcy od uzyskania dyplomu!* 

 

Współpracujemy m.in. z: 

 

 

 

 

* według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów 

Absolwentów Szkół Wyższych   

https://zoo.waw.pl/
https://grupazywiec.pl/
https://www.zoo.lodz.pl/
https://www.alablaboratoria.pl/c402-strefa-pacjenta
http://www.pppt.pl/pl
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Studia: bezpłatne, stacjonarne, I i II stopnia. 

Oferta kształcenia obejmuje: 

 Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia), których ukończenie wiąże 

się z uzyskaniem tytułu licencjata biologii. 

O przyjęcie na studia licencjackie mogą się ubiegać absolwenci szkół 

średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Kwalifikacja odbywa się  

w drodze konkursu świadectw. 

 

 Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia), przeznaczone 

dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie 

studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii. 

Kształcenie jest realizowane w zakresie: 

 Biologia człowieka 

 Biologia środowiskowa i molekularna 

Absolwenci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów.  

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia. 

 

 

  

Kierunek: BIOLOGIA 



6 
 

Studiując Biologię na WBNS 

 

Zdobędziesz szeroką wiedzę biologiczną  

z zakresu biologii człowieka i miologii 

ogólnej oraz szeroko pojętej Biologii 

środowiskowej, a także z zakresu 

matematyki, fizyki, chemii  

i biostatystyki. Wiedzę tę będziesz 

zdobywał w świetnie wyposażonych salach i laboratoriach dydaktycznych.  

W trakcie zajęć terenowych poznasz metody i techniki badawcze stosowane  

w biologii terenowej. Podczas studiów I stopnia odbędziesz praktyki  

w instytucji, której profil działalności jest związany z biologią lub ochroną 

środowiska i odpowiada Twoim zainteresowaniom. 

 

Podczas studiów II stopnia poszerzysz swoją wiedzę  

w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności (m.in. na temat 

bioetyki, metod statystycznych w biologii, neurofizjologii, genetyki człowieka, 

biotechnologii, metodologii nauk przyrodniczych, języka angielskiego dla 

biologów) i zdobędziesz wiedzę specjalistyczną dotyczącą wybranej 

specjalności (szczegółowy program studiów znajduje się na stronie internetowej 

Wydziału, w zakładce Rekrutacja). 

 

W trakcie studiów istnieje możliwość podjęcia (bez dodatkowych opłat) nauki 

w Studium Pedagogizacji, co umożliwia zdobycie kwalifikacji i uprawnień 

wymaganych do nauczania przedmiotów biologicznych w szkołach 

podstawowych (po studiach I stopnia) oraz w szkołach średnich (po studiach II 

stopnia). 
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Kończąc studia na kierunku Biologia zdobywasz kompetencje umożliwiające 

podjęcie pracy m.in. w: 

 specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących 

badania materiału biologicznego pochodzenia 

ludzkiego/zwierzęcego/roślinnego, oraz w jednostkach naukowo-

badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); 

 gałęziach przemysłu wykorzystujących wiedzę z zakresu ergonomii 

(placówkach wzornictwa przemysłowego, przy projektowaniu odzieży, 

pojazdów, przedmiotów codziennego użytku, itp.); 

 muzeach archeologicznych oraz w jednostkach administracji państwowej  

i samorządowej; 

 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; 

 na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych. 

 

  

Perspektywy zawodowe 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
 

Inżynieria środowiska na WBNS jest jedynym kierunkiem  

o charakterze praktycznym w Warszawie!!! 

 

Studia: bezpłatne, stacjonarne, I i II stopnia. 

Oferta kształcenia obejmuje: 

 3,5-letnie studia inżynierskie (I stopnia) o profilu praktycznym, których 

ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera. 

Kształcenie jest realizowane w zakresie: 

 Biotechnologia środowiska i Gospodarka odpadami 

 Odnawialne źródła energii 

 Chemia i Monitoring środowiska 

O przyjęcie na studia inżynierskie mogą się ubiegać absolwenci szkół 

średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Kwalifikacja odbywa się w drodze 

konkursu świadectw. 

 

 1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym, 

przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże 

się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii 

Środowiska. 

Istnieje możliwość podjęcia studiów przez absolwentów nie posiadających 

tytułu inżyniera po uzupełnieniu efektów kształcenia z I stopnia studiów! 

Kształcenie jest realizowane w zakresie: 

 Technologie gospodarki cyrkulacyjnej 

 

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
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Absolwenci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów. W przypadku 

jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 

stopnia. 

 

Studiując Inżynierię Środowiska na WBNS 

 

Zdobędziesz szeroką wiedzę techniczną  

z zakresu Inżynierii Środowiska. Zdobędziesz 

szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne  

w zakresie przedmiotów ogólnych (m.in. 

matematyka, fizyka, chemia, technologia 

informacyjna, ekonomia), przyrodniczych 

(m.in. biologia, ekologia), technicznych (m.in. mechanika i wytrzymałość 

materiałów, mechanika płynów, termodynamika techniczna) i specjalistycznych 

(m.in. technologia wody i ścieków, odnawialne źródła energii, sieci i instalacje 

sanitarne, energetyka jądrowa, grafika inżynierska, informatyczne podstawy 

projektowania CAD, gospodarka odpadami, rekultywacja środowiska, 

gospodarka wodna i ochrona wód). Wiedzę tę będziesz zdobywał w świetnie 

wyposażonych salach i laboratoriach dydaktycznych.  

W trakcie zajęć terenowych, poznasz technologie i rozwiązania instalacyjne 

stosowane w zakładach komunalnych i firmach prywatnych. Podczas studiów  

I stopnia odbędziesz praktyki w instytucji, której profil działalności jest 

związany z inżynierią środowiska lub ochroną środowiska  

i odpowiada Twoim zainteresowaniom. 

Studia II stopnia stanowią odpowiedź na politykę UE w zakresie 

środowiska i dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu  

i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę 

cykliczną. 
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Podczas studiów organizowane są seminaria branżowe przez firmy oraz 

praktyków rynkowych umożliwiające zdobycie dodatkowych kompetencji 

zawodowych (projektowanie, obsługa specjalistycznego oprogramowania, 

zarządzanie projektami itd.). 

 

 

 

Studia przygotują Cię do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji 

zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni 

odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 

Po ukończeniu studiów możesz także uzyskać uprawnienia budowlane  

w specjalności instalacyjnej w zakresie: SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH. 

 

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska umożliwiają podjęcie pracy m.in. w: 

 specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących 

badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-

badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); 

 zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; 

 jednostkach administracji państwowej i samorządowej; 

 firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych  

i technologicznych. 

Studia na naszym kierunku przygotują Cię także do założenia i zarządzania 

własną firmą działającą w obszarze inżynierii środowiska, wraz z możliwością 

Perspektywy zawodowe 
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pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój oraz 

umiejętnością przygotowywania zgłoszeń patentowych. 

 

 

 

Studia na WBNS umożliwiają podnoszenie kwalifikacji w zakresie znajomości 

języka obcego. Kończąc studia będziesz znał język angielski  

na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy. W programie studiów przewidzieliśmy również 

specjalistyczne kursy języka angielskiego z zakresu słownictwa branżowego. 

Dobra znajomość języka obcego ułatwi Ci udział w różnych programach 

mobilności studentów (MOST, Erasmus+), co umożliwia zgodność programowa 

studiów z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). 

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności 

funkcjonujących Kół Naukowych, Chóru Akademickiego, Teatru 

Akademickiego oraz wspólnych sekcji i drużyn z AZS AWF Warszawa. 

 

Na terenie Kampusu Młociny mieszczą się dwa duże stacjonarne terminale 

komputerowe z dostępem do internetu (sieć Wi-Fi), biblioteka, punkt ksero, 

dwie stołówki, kiosk, piłkarzyki, Playstation i in. Budynki UKSW dostosowane 

są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

  

Mobilność 
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Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnym Kampusie UKSW 

mieszczącym się przy ul. Wóycickiego 1/3. Dojazd do Kampusu jest łatwy 

zarówno dla osób poruszających się własnymi środkami transportu, jak i dla 

osób korzystających z komunikacji miejskiej (dojazd do stacji metra „Młociny", 

skąd co 3-6 minut odjeżdżają autobusy linii 114 zatrzymujące się przy 

kampusie). 

 

Więcej informacji dostępnych na: www, Facebook, Instagram 

https://wbns.uksw.edu.pl/ 

https://pl-pl.facebook.com/wbns.uksw/ 

https://www.instagram.com/wbns_uksw/ 

 

 

 

 

 

Jak do nas trafić? 

https://wbns.uksw.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/wbns.uksw/
https://www.instagram.com/wbns_uksw/

