
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (I STOPIEŃ) 

 

 

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów: 

a) nazwa kierunku studiów: Inżynieria Środowiska, 

b) poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, 

c) profil kształcenia – ogólnoakademicki, 

d) forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, 

e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 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 

umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii środowiska 

zewnętrznego i wewnętrznego; 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. Absolwenci po odbyciu stosownych staży zawodowych  

w wykonawstwie lub przy projektowaniu i przygotowaniu inwestycji mogą 

uzyskiwać uprawnienia branżowe pozwalające na pracę na stanowiskach 

kierowniczych. 

j) wymagania wstępne: pozytywne wyniki egzaminu maturalnego – kompetencje 

kandydatów zgodne z wymogami rekrutacji przedstawionymi w obowiązującej 

Uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  

k) zasady rekrutacji: zgodne z wymogami rekrutacji przedstawionymi  

w obowiązującej Uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  

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

i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni: studia mają charakter 

interdyscyplinarny, ale tylko w nieznacznym stopniu są obecnie zbliżone pod 

względem treści programowych do studiów realizowanych na Wydziale 

Agrobioinżynierii na kierunku „Gospodarka przestrzenna” i na Wydziale Biologii  

i Hodowli Zwierząt na kierunku „Ochrona środowiska”. 

 

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: 214, 

b) liczbę semestrów – stacjonarne: 7 semestrów, niestacjonarne: 8 semestrów,  

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 specjalizacji: 

infrastruktura techniczna wsi; inżynieria ekologiczna; ochrona i zagospodarowanie 

obszarów wiejskich. Wybór specjalizacji na studiach stacjonarnych następuje po 

piątym semestrze, a na studiach niestacjonarnych po szóstym 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: na kierunku „Inżynieria środowiska” 

obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni, którą student 

zobowiązany jest do odbycia w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach 

związanych swoją działalnością z szeroko pojętą inżynierią środowiska. 

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: 116; niestacjonarne: 82,  

 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: 56,  

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

o charakterze praktycznym: 122,  

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

w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego – dotyczy studiów stacjonarnych: 116 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: 69 pkt ECTS (32,2%) 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 mgr 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 (1:14,5). 

 

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. 


