
nauczycielskie przygotowanie psychologiczno-
pedagogicznego, dające uprawnienia do

nauczania przyrody
 zajęcia terenowe prowadzone w kilku

miejscach we współpracy z innymi instytucjami
dodatkowe szkolenia (np. GIS; Audytor

wewnętrzny systemu zarządzania
środowiskowego)

 możliwość włączenia się w badania naukowe
prowadzone przez pracowników

możliwość dołączenia do Koła Naukowego
Przyrodników UKSW

zajęcia w stacji terenowo badawczej
Uniwersytetu

szereg projektów naukowych realizowanych w
nowoczesnych laboratoriach 

Jesteś zwolennikiem działań dodatkowych? Lubisz
przewodzić, działać, promować i wyróżniać się z

tłumu?  Świetnie! 
Na kierunku Ochrona Środowiska mamy dla Ciebie

szereg aktywności do wyboru:

w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Abso lwenc i  k ierunku  Ochrona
Środowiska  mogą  rozpocząć  pracę  w :
insty tutach  badawczych ,  ins ty tuc jach

z integrowanego  zarządzan ia  oraz
ochrony  ś rodowiska ,  przemyś le ,

admin is t rac j i  państwowej  i
samorządowej ,  p rzeds ięb iors twach ,

konsu l t ingach  ś rodowiskowych  i  w ie lu
innych .

Przy jdź ,  pozna j ,  p rzekona j  s ię  na  własne
oczy  i  do łącz  do  nas !

 
DO ZOBACZENIA!

CCCENTRUM ENTRUM ENTRUM EEEKOLOGIIKOLOGIIKOLOGII  I I I
EEEKOFILOZOFIIKOFILOZOFIIKOFILOZOFII

Lubisz nauki przyrodnicze? Interesują Cię także
nauki humanistyczne? Nie chcesz rezygnować z
żadnej ścieżki? Mamy dla Ciebie rozwiązanie w

czterech słowach!
OCHRONA ŚRODOWISKA NA UKSW!

 

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

ceie.uksw.edu.pl



 Monitoring środowiskowy i
technologie środowiskowe

Zarządzanie środowiskiem i edukacja
środowiskowa

Bliżej ci w stronę biologiczną? Marzysz o
pracy w laboratoriach? Zapraszamy na
Ochronę Środowiska o specjalizacji: 

A może wolisz zagłębiać tajniki aspektów
edukacyjnych, etycznych i prawnych w
środowisku? Wydaje Ci się to nie do

zrealizowania? Nic z tych rzeczy,
zapraszamy na Ochronę Środowiska o

specjalizacji:

Polityka zgodności w zarządzaniu
środowiskiem

Monitoring środowiskowy

Myślisz co zrobić po ukończonym pierwszym
stopniu?

Mamy świetną propozycję!
Kontynuacja studiów z Ochrony Środowiska

drugiego stopnia
 Do wyboru ponownie 2 specjalizacje w języku

polskim:

To nie wszystko!
Marzysz o takiej ścieżce rozwoju i

dodatkowo posługujesz się językiem
angielskim? 

Witamy w domu :) 
Oferujemy trzecią specjalność z

przedmiotami w języku angielskim
"Sustainability Studies".


