
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (II STOPIEŃ) 

 

 

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów: 

a) nazwa kierunku studiów: Inżynieria Środowiska, 

b) poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, 

c) profil kształcenia: ogólnoakademicki, 

d) forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, 

e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier, 

f) przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk 

technicznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 

g) dziedziny i dyscypliny naukowe do których odnoszą się efekty kształcenia: 

dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska; dziedzina nauk 

rolniczych, dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska (Dz. U. nr 179, poz. 

1065 z dnia 8 sierpnia 2011 r.). 

h) wskazania związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: studia na kierunku 

inżynieria środowiska mają charakter przyrodniczo-techniczny i są zgodne z misją 

i strategią rozwoju Uczelni na lata 2008-2015 i 2013-2020 oraz z misją i strategią 

rozwoju Wydziału Agrobioinżynierii na w/w lata.  

i) ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy)  

i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów: student nabywa 

szczegółową, pogłębioną wiedzę i umiejętności rozwiązywania zadań  

o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie sieci  

i urządzeń infrastruktury technicznej mających na celu kształtowanie i ochronę 

środowiska; rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznej gospodarki 

odpadami; poprawy infrastruktury technicznej wsi; ochrony środowisk 

naturalnych, rolniczych, leśnych i przemysłowych przed oddziaływaniem presji 

zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych, potrafi dobrać odpowiednie metody 

i urządzenia w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Absolwenci po 

odbyciu stosownych staży zawodowych w wykonawstwie lub przy projektowaniu 

i przygotowaniu inwestycji mogą uzyskiwać uprawnienia branżowe pozwalające 

na pracę na stanowiskach kierowniczych. Absolwenci kierunku Inżynieria 

środowiska mogą podejmować pracę w zakresie: rekultywacji terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych, gospodarki odpadami, projektowania 

systemów technicznych (sieci, instalacje i urządzenia), w administracji 

państwowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych związanych  

z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, w placówkach naukowo-

badawczych i szkolnictwie, są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich 

III stopnia.  

j) wymagania wstępne: o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia studia 

niestacjonarne mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem 

zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem 

zawodowym inżyniera, magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. Za kierunek 

pokrewny uznaje się taki, na którym kandydat zrealizował co najmniej 40% treści 

programowych zawartych w standardach dla studiów pierwszego stopnia kierunku, 

na który się ubiega. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do 

złożenia w czasie rekrutacji deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze 

strony internetowej) i do uzupełnienia w ciągu pierwszych dwóch semestrów treści 

programowych do co najmniej 70% standardu pierwszego stopnia studiów 

inżynierskich wybranego kierunku, 



k) kompetencje kandydatów: zgodne z wymogami rekrutacji przedstawionymi  

w obowiązującej Uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

l) zasady rekrutacji: zgodne z wymogami rekrutacji przedstawionymi  

w obowiązującej Uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia 

podlegają rekrutacji na semestr letni, natomiast na niestacjonarne na semestr 

zimowy. 

m) Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach  

i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni: studia II stopnia mają charakter 

interdyscyplinarny i tylko w pewnym stopniu są obecnie zbliżone pod względem 

treści programowych do studiów I stopnia tego kierunku realizowanego na 

Wydziale Agrobioinżynierii, 

 

2. Opis efektów kształcenia dla kierunku 

a) wykaz efektów kształcenia przedstawiono w formie tabeli zgodnie z Uchwałą 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

b) tabelę pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe przedstawiono  

w formie tabeli zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie, 

c) tabelę pokrycia efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji 

inżynierskich przedstawiono w formie tabeli zgodnie z Uchwałą Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

3. Opis programu studiów. 

a) liczbę punktów ECTS wymagana do uzyskania kwalifikacji: 94, 

b) liczbę semestrów – stacjonarne: 3 semestry, niestacjonarne: 4 semestry,  

c) plan studiów z oznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta 

przedstawiono w formie tabeli w załączniku, 

d) strukturę studiów (specjalności, specjalizacje itp.): na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru następujących specjalności: 

alternatywne źródła energii i gospodarka odpadami. Wybór specjalności na 

studiach stacjonarnych następuje po pierwszym semestrze, a na studiach 

niestacjonarnych po drugim semestrze, 

e) opisy modułów realizowanych w ramach programu kierunku  przedstawiono  

w załącznikach według wzoru podanego w Uchwale Senatu UP w Lublinie, 

f) wymiar, zasady i formy odbywania praktyk: nie dotyczy, 

g) matrycę pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty realizowane  

w ramach modułów przedstawiono w załączniku zgodnie z wzorem zwartym  

w Uchwale Senatu UP w Lublinie, 

h) wskaźniki charakteryzujące program studiów: 

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 

stacjonarne: 57; niestacjonarne: 39,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć  

z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 29,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć  

o charakterze praktycznym: 27,  

i) udokumentowanie, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana 

w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego – dotyczy studiów stacjonarnych: 52 pkt ECTS,  



j) wykaz przedmiotów do wyboru pozwalających na stwierdzenie, że program 

kształcenia umożliwia studentowi wybór modułów w wymiarze nie mniejszym 

niż 30% punktów ECTS: 33 pkt ECTS (35,1%) wykaz przedmiotów załączono  

w tabeli. 

 

Dodatkowe informacje: 

 sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: w trakcie opracowania 

kierunkowych efektów kształcenia wykorzystano m.in. dane z The University 

of Manchester (UK), 

 sposób uwzględnienia zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku 

pracy: MPWiK w Lublinie, Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom-

Eko w Lublinie, Zakładu Wyrobów Betonowych w Łucce/k Lubartowa i Firmy 

Projektowo-Wykonawczej SANITMAL w Lublinie, 

 sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów: dane są 

systematycznie uwzględniane podczas modyfikowania i dostosowywania treści 

programu studiów do potrzeb rynku pracy,  

 osoby spoza wydziału biorące udział w pracach nad programem, które 

przekazały opinię na temat kwalifikacji absolwentów w nawiązaniu do 

zaproponowanych efektów kształcenia: mgr inż. Paweł Rusiecki i inż. Adam 

Przystupa, Wojciech Trykacz i inż. Arkadiusz Malik. 

 

4. Warunki realizacji programu studiów. 

a) wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku  

i stopnia studiów (w załączeniu), 

b) określenie proporcji liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum 

kadrowe do liczby studiujących (1:6,2). 

c) w przypadku studiów prowadzących do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia, 

opis działalności naukowej lub naukowo-badawczej wydziału prowadzącego 

studia: działalność naukowa realizowana na Wydziale Agrobioinżynierii dotyczy 

szerokiej problematyki związanej z kształtowaniem, ochroną i inżynierią 

środowiska. Liczne projekty badawcze finansowane przez MNiSW obejmowały 

swoim zakresem zagadnienia z inżynierii środowiska. Aktualnie realizowane na 

Wydziale projekty lub składane wnioski projektowe finansowane są przez NCN  

i NCBiR. Projekty te dotyczą oceny antropopresji, jej wpływu na stan 

poszczególnych komponentów środowiska (gleby, wody powierzchniowe  

i podziemne oraz rośliny). Ocenie takiej podlegają obszary, na których toczą się 

procesy degradacyjne. Analizowane są możliwości naprawcze – rekultywację 

terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Są to np. pokopalniane obszary 

kopalni siarki, zarówno tych prowadzonych metodą odkrywkową (Piaseczno, 

Machów) i dotyczą wyrobisk i składowisk nadkładu, jak również przekształcenia 

powierzchni ziemi w wyniku stosowania otworowej metody pozyskiwania siarki 

(Jeziórko). Badania obejmują także powierzchnie przekształcone na terenie 

Lubelskiego Zagłębia Węglowego (Bogdanka, Stefanów). Prowadzone są też 

projekty związane z unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych oraz innych odpadów 

organicznych pochodzących z rolnictwa i przemysły rolno-spożywczego np. 

biowęgle, osad pofermentacyjny, młóto popektynowe i inne wytłoczyny. 

Obiektem naukowego zainteresowania pracowników Wydziału Agrobioinżynierii 

są również badania możliwości przyrodniczego i/lub rolniczego zagospodarowania 

odpadów o charakterze mineralnym np. wełny mineralnej, skały karbońskiej, czy 



też zwiercin powstających podczas procesów wydobywania gazu łupkowego. 

Główną ideą opisanej w skrócie działalności naukowej pracowników Wydziału 

Agrobioinżynierii  w zakresie inżynierii środowiska jest, w pierwszej kolejności 

zapobieganie i ograniczanie negatywnych, środowiskowych skutków działalności 

bytowo-gospodarczej człowieka, następnie ocena/rozpoznanie tych skutków oraz 

przyjęcie i optymalizacja działań naprawczych. 

 

5. Wykaz dokumentów systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale 

Agrobioinżynierii uwzględniający specyfikę realizowanych kierunków studiów: Uchwała 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 43/2012-2013 z dnia 22 lutego 2013 

roku w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie oraz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie nr 23 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie procedur funkcjonowania 

wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia. 

 

 


