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 Inżynieria Środowiska jest to kierunek łączący w sobie nauki rolnicze  

i techniczne, skoncentrowany na pogłębianiu wiedzy i promowaniu nowoczesnych rozwiązań 

w zakresie kształtowania i ochrony środowiska w nawiązaniu do zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju. Inżynieria środowiska to stosunkowo nowa dyscyplina naukowa, 

która zaczęła wyrastać z branży techniki Inżynierii Sanitarnej na początku lat 70-tych 

ubiegłego stulecia. Natomiast dział Ekologii uwzględniający czynnik antropogeniczny został  

w tym czasie nazwany Sozologią, a inżynieria otrzymała pochodny termin Sozotechnika. Oba 

te terminy nie przyjęły się. W literaturze, zwłaszcza traktującej o ekologii czy biologii 

Inżynierię Środowiska definiuje się, jako przywracanie równowagi ekologicznej po stanie 

zaburzenia układu naturalnego. Przekształcenie branży techniki, jaką była Inżynieria 

Sanitarna w dyscyplinę naukową, jaką jest Inżynieria Środowiska, stało się konieczne ze 

względu na olbrzymi interdyscyplinarny obszar wiedzy i technologii z nią związany. Zadania 

Inżynierii Środowiska mieszczą się w trzech głównych kierunkach działania dotyczących 

środowiska zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego: 1) Profilaktyka, 2) Operacje 

wewnątrz-technologiczne i 3) Naprawa. Kształcenie i prowadzenie badań naukowych  

z zakresu Inżynierii Środowiska są ściśle powiązane z misją Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie i misją Wydziału Agrobioinżynierii. 

Posługiwanie się wiedzą z zakresu inżynierii środowiska; 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 gospodarki odpadami; ochrony środowisk naturalnych, rolniczych, 

leśnych i przemysłowych przed oddziaływaniem różnorodnych presji, możliwości 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania technik i technologii 

wykorzystywanych w badaniach monitoringowych znajdujących aplikację w praktyce, jest 

niezmiernie istotne dla zachowania w przyszłości właściwego stanu środowiska. Niezwykle 

ważną cechą studiów, zwłaszcza w tak wysoce stechnizowanym Świecie jest umiejętne 

połączenie wiedzy przyrodniczej z wiedzą techniczną. Pełne zrozumienie funkcjonowania 

najważniejszych ekosystemów jest bowiem niezmiernie pomocne na różnych etapach 

działalności, począwszy od projektowania, przez realizację procesu inwestycyjnego, po 

eksploatację systemów infrastruktury technicznej. Ze względu na rangę społeczną zagadnień 

wynikających z zakresu inżynierii środowiska, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu 



Przyrodniczego w Lublinie w ramach posiadanych uprawnień utworzył kierunek Inżynieria 

Środowiska. 

Studenci na kierunku Inżynieria Środowiska zdobywają zaawansowaną wiedzę  

z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną  

w wybranym fragmencie Inżynierii Środowiska. Absolwenci potrafią rozwiązywać problemy 

z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania  

i koordynowania prac badawczych. Radzą sobie także z podstawowymi problemami 

prawnymi i organizacyjnymi. Posiadają umiejętność porozumiewania się w sprawach 

Inżynierii Środowiska ze specjalistami, jak i niespecjalistami oraz potrafią organizować pracę 

w grupie i kierować pracą zespołów. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą 

podejmować pracę w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, projektowania, 

wykonawstwa i eksploatacji systemów technicznych (sieci, instalacje i urządzenia) ściśle 

związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych i zdewastowanych, z bezpieczną 

gospodarką odpadami i wykorzystaniem odnawialnych - alternatywnych źródeł energii. Pracę 

zawodową mogą podejmować w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach 

komunalnych, firmach budowlanych, administracji państwowej i samorządowej,  

w organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem 

środowiska, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Mają wpojone nawyki 

ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do podejmowania 

wyzwań badawczych, a także podjęcia studiów doktoranckich III stopnia. Absolwenci po 

odbyciu stosownych staży zawodowych w wykonawstwie lub przy projektowaniu  

i przygotowaniu inwestycji mogą uzyskiwać uprawnienia branżowe pozwalające na pracę na 

stanowiskach samodzielnych i kierowniczych. 

 


