
 

 

 

 
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie 
posiada Certyfikat III edycji Ogólnopolskiego Programu 
Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością" oraz 
wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia”. 

 

 

 

Dodatkowo zapewniamy: 

 wyjazdy terenowe (botaniczne, zoologiczne, 
paleobiologiczne, wykopaliska antropologiczno-
archeologiczne) 

 wymiany studenckie: programy Most i Erasmus+  

 stypendia naukowe  

 koła naukowe (projekty badawcze, udział  
w konferencjach, warsztaty) 

 profesjonalne wyposażenie laboratoriów 

 program studiów konsultowany z przedstawicielami 
biznesu 

 w programie kursy języka angielskiego dla biologów 

 możliwość zdobycia uprawnień do nauczania 
przedmiotów biologicznych  

 miła, rodzinna atmosfera, życzliwi i pomocni nauczyciele 
akademiccy 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 specjalistycznych laboratoriach prowadzących badania 

materiału biologicznego (np. laboratoria kosmetyczne, 
kontroli jakości żywności, Sanepid) 

 jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe 
stacje badawcze) 

 muzeach archeologicznych i przyrodniczych 

 jednostkach administracji państwowej i samorządowej 
(urzędy miejskie, gminne, lasy państwowe, parki 
narodowe, organy administracji ochrony środowiska) 

 placówkach zdrowia publicznego (np. Instytut Matki  
i Dziecka) 

 laboratoriach kryminalistycznych 

 ogrodach zoologicznych i botanicznych 

 szkołach 
 

 

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).  

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie  
DZIEKANAT WBNS 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 
01-938, Warszawa 
Telefon: +48 22 569 68 37 
E-mail: wbns@uksw.edu.pl 
www.wbns.edu.pl 
 

Dołącz do nas! 
http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl 

 

 
 
 
 
 
 
Studia: bezpłatne, stacjonarne, I i II stopnia. 
Nasza oferta kształcenia obejmuje: 
 
1. 3 letnie studia licencjackie (I stopnia), których 

ukończenie łączą się z uzyskaniem tytułu 
(zawodowego) licencjata biologii 
 

2. 2 letnie studia magisterskie (II stopnia), których 
ukończenie łączą się z uzyskaniem tytułu 
(zawodowego) magistra biologii 
 

Program jest realizowany w ramach specjalności: 
 

 Biologia człowieka – jedyna tego typu specjalność  
w Warszawie! 

 Biologia środowiskowa i molekularna – 
nowoczesne spojrzenie na ekologię i biologię 
organizmów m.in. z wykorzystaniem analizy DNA 
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