EKOMIASTO
Jeśli interesujesz się zrównoważonym rozwojem miast, lubisz łączyć wiedzę z różnych dyscyplin, podejmować
wyzwania i decyzje dotyczące przyszłości Twojej i Twoich najbliższych, to studia na kierunku EKOMIASTO są dla
Ciebie!!!
EKOMIASTO to unikatowy kierunek trzyletnich studiów I – stopnia (licencjackich) prowadzony
przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Na trzecim
roku kształcenia studenci wybierają jeden z profili – środowiskowy lub gospodarczo-społeczny

Dlaczego warto studiować EKOMIASTO?
kierunek EKOMIASTO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, w zakresie
kształcenia kadry związanej z planowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
studia zakładają dużą liczbę zajęć aktywnych, przygotowujących do prowadzenia badań
oraz do praktycznego działania na rzecz miasta i zastosowania innowacyjnych rozwiązań
dla jego rozwoju;
współpracujemy ze specjalistami w sektorze publicznym, prywatnym i społecznym;
Eksperci współprowadzą część zajęć terenowych, praktyk zawodowych oraz wybranych
przedmiotów;
swoje pasje i zainteresowania możecie rozwijać w kołach naukowych: Spatium (na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym) oraz Zrównoważonego Rozwoju (na wydziale Biologii i
Ochrony Środowiska);
oferujemy programy stypendialne, np.: ERASMUS +, Program MOST, Studenckie Granty
Badawcze;
wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (oferujemy
stypendia socjalne i zapomogi) oraz motywujemy studentów osiągających wyróżniające
wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość. Już od pierwszych
dni po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie
UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi
MS Office a także z baz bibliotecznych;
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny są jednostkami
o uznanej renomie naukowej w Polsce i za granicą (posiadają kategorię naukową A).

Co po studiach?
Absolwenci kierunku EKOMIASTO dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie w:
instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w działach związanych
z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska,
rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych
środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi;
administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i regionalnej,
ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, rozwoju transportu, planowania
przestrzennego;
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przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które wprowadzają nowoczesne technologie w
zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, w firmach pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami i
zarządzających
nieruchomościami,
w
przedsiębiorstwach
przeprowadzających audyty energetyczne budynków, pracowniach projektowania
urbanistycznego, firmach doradczych i konsultingowych wyspecjalizowanych w doradztwie
dla samorządów, oraz agencjach public relations, wyspecjalizowanych w promocji
samorządów miejskich;
sektorze społecznym, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych specjalizujących się
w działaniach proekologicznych, na rzecz miast i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022 dostępne na stronie
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/
Dodatkowe informacje o kierunku EKOMIASTO
Pliki do pobrania:
Program studiów kierunku EkoMiasto
Prezentacja Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Film promujący Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Czekamy na Ciebie!!! Dołącz do najlepszych!!!
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