Studia I i II stopnia

OCHRONA ŚRODOWISKA
Jeśli nie jest Ci obojętny los planety, interesujesz się problemami ginących gatunków i ekosystemów,
zmianami klimatu, globalnymi i lokalnymi zagrożeniami środowiska, zrównoważonym rozwojem, to studia
na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA są właśnie dla Ciebie!
Kształcenie studentów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzone jest w ramach studiów I i II
stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) przez Katedry Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska.
Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia –
uzupełniających magisterskich na specjalnościach ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody,
biotechnologie ekologiczne albo diagnostyka skażeń środowiska; a na studiach niestacjonarnych
na specjalności ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody albo ekologia człowieka

Dlaczego warto studiować OCHRONĘ ŚRODOWISKA na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Kierunek cechuje się interdyscyplinarnością i łączy wiedzę z ekologii, problemów
zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, prawa ochrony
środowiska, monitoringu środowiska, ocen oddziaływania na środowisko oraz technologii
i ekonomii w ochronie środowiska;
Zajęcia prowadzą także pracownicy innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk
Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji,
Filozoficzno-Historycznego oraz nauczyciele akademiccy z Politechniki Łódzkiej a także
specjaliści- praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska;
Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia terenowe w
różnych częściach Polski: Warmia i Mazury, Jura Krakowsko-Częstochowska, Tatry
i Pieniny;
Studenci kierunku uczestniczą także w tygodniowym praktikum ekologicznym w Stacji
Terenowej UŁ w Spale;
Dajemy możliwość rozwoju zainteresowań w studenckich kołach naukowych: Ochrony
Przyrody oraz Zrównoważonego Rozwoju, w których realizowane są projekty studenckie,
spotkania naukowe i akcje społeczne;
Oferujemy liczne 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 jest jednostką naukową o uznanej renomie w Polsce
i za granicą (posiada kategorię naukową A).
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Absolwenci kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie w:
organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony
Środowiska, administracja rządowa, samorządy);
służbach ochrony środowiska (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i
krajobrazowe);
laboratoriach badań środowiska, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych
związanych z ochroną zdrowia i środowiska;
społecznych organizacjach ekologicznych;
ponadto mogą kontynuować kształcenie w jednej z dwóch Szkół Doktorskich (Szkole
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych lub Szkole Doktorskiej BioMedChem
Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
).

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022 dostępne na stronie
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/
Dodatkowe informacje o kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
Pliki do pobrania:
Program studiów kierunku Ochrona Środowiska I stopnia
Program studiów kierunku Ochrona Środowiska II stopnia
Prezentacja Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska
ECOHYDROLOGY
Prezentacja Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Film promujący Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
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